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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
EEN Haarlemmermeer over Recreatief fietspad Nieuwe
Meer - Golfbaan

Hoofddorp

2 5 APR. 2018

Geachte heer, mevrouw,
Op 19 maart 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van EEN
Haarlemmermeer over Recreatief fietspad Nieuwe Meer - Golfbaan. Onze excuses dat
de beantwoording langer heeft geduurd dan de hiervoor vastgestelde termijn.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Bent u op de hoogte van deze Erfpachtovereenkomst? EEN Haarlemmermeer wilt de
officiële status weten van de erfpachtovereenkomst, met betrekking tot het ook
Gemeentelijk gewenste recreatieve fiets-wandelpad langs de Golfbaan?
Antwoord: Wij kennen de inhoud van de erfpachtovereenkomst tussen de eigenaar van
de grond, Schiphol en de eigenaar van de golfbaan Amsterdam International. In de
erfpachtovereenkomst is opgenomen dat de pachter medewerking moet verlenen aan het
realiseren van een fietspad. Dit houdt in dat ook de eigenaar van de grond medewerking
verleent aan het fietspad. Het contract is onveranderd van kracht.

Vraag 2:
Refererend aan de afspraken weergegeven onder artikel 6.3 hebben wij de vraag:
wanneer wordt er met de aanleg van het recreatieve fietspad begonnen, nu deze
afspraken ook bij u bekend zijn?
Antwoord: In onze brief aan de raad van 2 augustus 2017 (X2017.47408) hebben wij
aangegeven dat we onderzoek zullen doen naar de mogelijkheden om alsnog een
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fietspad aan te leggen. Zoals in voornoemde brief is vermeld, is uit eerdere onderzoeken
gebleken dat een recreatief fietspad niet realiseerbaar is. Inmiddels hebben wij contact
gehad met de eigenaar van de golfbaan. De eigenaar van de golfbaan Amsterdam
International is bereid mee te werken. De huidige situatie bovenop de dijk biedt echter
onvoldoende ruimte voor het aanleggen van een recreatief fietspad. Op enkele plekken is
de afstand tussen het fietspad en de afslagplekken van de golfbaan te klein om de
veiligheid van de gebruikers van het pad te garanderen. Veiligheidsmaatregelen zoals
netten zijn vanwege de hoogtebeperkingen in het LIB geen optie. Verandering in het
ontwerp van de golfbaan, waardoor er meer ruimte ontstaat, zijn op dit moment niet aan
de orde.

Vraag 3:
Kunt u bevestigen dat met de huidige vernieuwing van het Bestemmingplan Nieuwemeer
2018, voorgaande afspraken geen geweld worden aangedaan?
Antwoord: In het nieuwe bestemmingsplan Nieuwe Meer blijft het fietspad als
bestemming opgenomen. Indien zich in de toekomst de mogelijkheid voordoet om een
pad aan te leggen, treden wij opnieuw in overleg met de eigenaar en de pachter van de
grond.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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