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1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor de
herinrichting van het Nadorstplein vast.

2. De totale kosten van het besluit bedragen €415.000,- en worden gedekt uit de
exploitatiebegroting. De kosten van dit besluit worden gedekt uit GOOV (Groot Onderhoud
Open Verhardingen) €375.000,- en IOR (Intensivering Openbare Ruimte) €40.000,-.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
4. De participanten, insprekers, buurtbewoners en de wijkraad Leidsebuurt ontvangen na

besluitvorming informatie over dit besluit.
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DOEL: Besluiten
 Het college is bevoegd het definitief ontwerp vast te stellen en in te stemmen met de in deze nota

benoemde investeringen voor het uitvoeringsjaar 2011. Het hiervoor benodigde budget is
gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

 Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie Beheer om de raad te informeren
over de besteding van de middelen (protocol actieve informatieplicht, artikel 4, lid 1).
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Onderwerp: Nadorstplein - vaststellen definitief ontwerp
Reg. Nummer: 118406

1. Inleiding
Het project Nadorstplein is opgenomen in het Wijkcontract Leidsebuurt (2007 –
2009), met als doel het verbeteren van de leefbaarheid van het Nadorst- en
Boterplein door een verbeterde inrichting en een ander beheer. Er hebben een aantal
participatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarbij een groot aantal bewoners hun
wensen kenbaar hebben kunnen maken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een
voorlopig ontwerp (VO) waarop inspraak heeft plaatsgevonden.

Het plan voorziet in een herinrichting waarmee een impuls wordt gegeven aan de
ruimtelijke kwaliteit. De gekozen materialen zijn eenvoudig maar doelmatig.

2. Besluitpunten college
1. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief

ontwerp (DO) voor de herinrichting van het Nadorstplein vast.
2. De totale kosten van het besluit bedragen €415.000,- en worden gedekt uit

de exploitatiebegroting. De kosten van dit besluit worden gedekt uit GOOV
(Groot Onderhoud Open Verhardingen) €375.000,- en IOR (Intensivering
Openbare Ruimte) €40.000,-.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer.

4. De participanten, insprekers, buurtbewoners en de wijkraad Leidsebuurt
ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
De herinrichting van het Nadorstplein beoogt de leefbaarheid van deze locatie te
verbeteren. Tevens worden de beheersbaarheid (effectief beheer), beeldkwaliteit en
belevingswaarde verbeterd. De openbare ruimte wordt een prettige en veilige
leefomgeving.
Met de herinrichting wordt tegemoet gekomen aan de wens van de bewoners zoals
vastgelegd in het wijkcontract.

4. Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid.

Het huidige beleid voor wat betreft onderhoud is dat onderhoud zo sober
mogelijk moet worden uitgevoerd. De reden om het Nadorstplein en het
Boterplein toch volledig te herinrichten is niet gelegen de technische
onderhoudsbehoefte, maar in het feit dat er in de periode 2007-2009 met de
bewoners hierover afspraken zijn gemaakt in het wijkcontract.
Het plan draagt bij aan het behalen van de programmadoelstelling voor het
verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte uit het programma 9
(kwaliteit fysieke leefomgeving). Met de participatie en inspraak tijdens de
planvormingsfase is invulling gegeven aan de doelstellingen ten aanzien van
participatie en inspraak uit programma 1.

Collegebesluit
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Ontwerp
Het definitief ontwerp (bijlage A) is tot stand gekomen op basis van gemeentelijke
kaders, wensen uit de participatiegroep en de reacties ontvangen bij de inspraak.
Het ontwerp beoogt de samenhang tussen inrichting en gebruik terug te brengen en
de gewenste uitstraling te verkrijgen.

Groen
De voornaamste wens uit de participatie was het aanbrengen van meer beplanting.
Dit is meegenomen in het plan door onder andere aanwezige verhardingen die geen
duidelijke, noodzakelijke verkeersfunctie hebben te vervangen door beplanting. Het
betreft hier met name het Boterplein
Om de nieuw aan te brengen beplantingen en gazons goed te laten aanslaan en in
stand te houden worden 10 bomen gekapt. Deze uitdunning draagt tevens bij aan de
instandhouding van het overblijvende bomenbestand op de langere termijn. Na
vaststelling van het DO wordt de kapvergunning aangevraagd. De groentoets vormt
een onderdeel van de aanvraag.

Kunst
De aanwezige kunstwerken binnen dit project blijven behouden. In overleg met de
kunstenares mevr. M. Don is overeenstemming bereikt over een gewijzigde
inpassing van haar kunstwerk op het Boterplein.

Duurzaam Haarlem
Het vrijkomen van afvalstoffen bij aanleg, gebruik en beheer wordt beperkt. Waar
mogelijk worden vrijkomende materialen hergebruikt. Gestreefd wordt het werk te
realiseren met een gesloten grondbalans. Waar nodig wordt arme grond verrijkt met
organische meststoffen. De inrichting van de openbare ruimte is afgestemd op het
gebruik en effectief beheer, zodanig dat hinder van bijvoorbeeld zwerfvuil en
onkruid wordt voorkomen. De levensduur van de toegepaste materialen sluit aan bij
de beoogde levensduur van de openbare ruimte.

Resultaten van participatie en inspraak
Na ondertekening van het wijkcontract Leidsebuurt is voor de planvormingsfase
van de herinrichting van het Nadorstplein een participatiegroep samengesteld,
bestaande uit de Wijkraad Leidsebuurt en enkele omwonenden. Op deze wijze
hebben de direct betrokkenen veel invloed uitgeoefend op het totstandkomen van
het voorlopig ontwerp (VO).
Het VO heeft ter inzage gelegen. Daarnaast is er een inloopavond georganiseerd.
Het plan is bij de inspraak positief ontvangen. De inspraakreacties zijn verwerkt in
het DO of beargumenteerd waarom ze niet verwerkt zijn. Voor een volledig
overzicht van de ontvangen reacties en beantwoording wordt verwezen naar bijlage
B.
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Financiën
De projectkosten worden geraamd op €415.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de
volgende posten:
DEKKING 2011 Totaal

GOOV – Groot Onderhoud Open Verhardingen
(productnr. 090201 – onderhoud wegen straten en pleinen)

375.000

IOR – Intensivering Openbare Ruimte
(productnr. 090203 – beheer en onderhoud openbaar groen)

40.000

Totale kosten van dit besluit 415.000

De totaal geraamde kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT)
vallen binnen de gestelde norm van 25%.
Er is geen toename van het totale areaal. De onderhoudskosten na herinrichting
zullen per saldo gelijk blijven en worden binnen de huidige budgetten gedekt.

Communicatie
Bij de technische uitwerking van het plan dient ook een communicatieplan te
worden opgesteld. Voorafgaand aan de uitvoeringsfase zal communicatie
plaatsvinden. Het accent ligt daarbij op de informatieverstrekking. De wijze van
communicatie over de uitvoering wordt in overleg met het bureau Communicatie
nader uitgewerkt.

5. Kanttekeningen
Kunst
Hoewel uit de resultaten van de participatie en inspraak bleek dat een aantal
bewoners de wens hebben om een of meerdere kunstelementen te verwijderen, is er
toch voor gekozen deze te behouden. Hiermee wordt het status quo beleid t.a.v.
kunst gevolgd dat er geen kunstwerken in de openbare ruimte meer worden
verwijderd voordat er een kadernota over kunst in de openbare ruimte is
aangenomen waarin ambities en visie wordt aangegeven.

6. Uitvoering
Het DO voor de herinrichting van het Nadorstplein wordt vastgesteld om daarmee
de ontwerpfase af te ronden. Op basis van dit ontwerp kan het werk aanbesteed en
vervolgens uitgevoerd gaan worden. Volgens planning zal het werk, onder
voorbehoud van de benodigde vergunningen, in oktober 2011 worden gegund en
aansluitend van start gaan. De werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden.
De periode tussen het vaststellen van het DO en de start van de uitvoering is nodig
om de voor de uitvoering benodigde vergunningen te verkrijgen, een technische
omschrijving op te stellen, een aannemer het werk te gunnen, materialen te
bestellen, e.d.

7. Bijlagen
A. Definitief Ontwerp (DO), d.d. 5 juli 2011, tekeningnummer 5499 – C05
B. Inspraakreacties en antwoorden, d.d. 20 juli 2011

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Datum: 20 juli 2011

Vraag Antwoord gemeente Vraagsteller

Groen / bomen

Bomen
 Betreffende Boterplein is mijn mening dat deze 5

bomen aan zijde van Leidsevaart moeten blijven
staan.

Om deze bomenstructuur op de lange termijn te behouden worden 2
bomen aan de Leidsevaart gekapt. Nabij het parkeerterrein blijven in
totaal 5 bomen behouden.

1

Groen
 Tegen het NUON gebouw aan worden seringen

geplaatst, het zou mooier zijn als dit een in de winter
groenblijvende planten zouden zijn. Misschien is
bijvoorbeeld een lijsterbes een betere plant, die blijft
in de winter ook mooi.

Met de aanplant van seringen wordt in de lijn van de bestaande
beplanting aangevuld. De bestaande structuur wordt vervolmaakt.

2, 3, 5

 Graag wil ik bij mij voor de deur bloembakken
omdat ik veel overlast heb van voetballende
jongens/mannen:er is een bal bij mij door het raam
gevlogen.

Bloembakken in de openbare ruimte zijn kwetsbaar in het beheer
daarom is de gemeente terughoudend met het plaatsen van
bloembakken. Wel wordt in het plan rekening gehouden met reeds
bestaande groene aanleg op het Boterplein deze zal dan ook behouden
blijven.

3

 De in het plan ingetekende groenstrook aan de
voorzijde van de Leidsevaart komt in het
bestemmingsplan Leidsebuurt niet voor.

De uitvoering van het plan zal alleen de openbare ruimte beslaan. De
zone aan de Leidsevaart die niet als groen aangewezen staat, in het
bestemmingsplan, zal dan ook geen groene inrichting krijgen.

4
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 Bij het Nadorstpleintje komen hagen. Gras lijkt mij
daar logischer.

Het Nadorstplein wordt omzoomd met haagbeplanting. De
haagbeplanting zal niet hoger worden dan ca. 80 cm meter waardoor
de haag wel een scheiding vormt ten aanzien van de honden maar niet
het zicht belemmerd.

4

 Wanneer er hagen komen maak ik daar bezwaar
tegen, eventuele laag blijvende struiken, van plus
minus 50 cm hoog, leveren geen bezwaar op

De haag rondom het veldje van het Nadorstplein zal ca. 80cm hoog
worden en daarmee voldoen aan de gewenste afscheiding zonder het
zicht te belemmeren.

4

 Van de groenstrook aan de Rollandstraat is het voor
mij onduidelijk of deze strook voorzien wordt van
gras of van hagen.

Het betreft hier een haag aan de zijde van de straat met daarachter
gazon.

4

Verlichting
 Meer verlichting op het Boterplein tegen

hangjongeren.
 1 of 2 lichtmasten

Ten behoeve van het ontwerp is een verlichtingstoets gemaakt. Het
aantal lichtmasten en de locaties voldoet aan de gestelde
verlichtingsnormen. Meer lichtmasten plaatsen dan de
verlichtingsnorm aangeeft draagt niet bij het weren van
hangjongeren. Het heeft in veel gevallen zelfs een tegengesteld effect.

2, 7

 Nieuwe lichtmast zal een garagedeur blokkeren De locatie van de lichtmasten zijn getoetst en zo gepositioneerd dat
zij geen obstakel zullen vormen voor deuren of uitgangen.

6

Meubilair
Banken
 In de legenda staat een bank opgenomen, maar in de

tekening zie ik de bank niet terug
Het betreft hier de bank op het Boterplein. 1
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Overige
 De trap naast Boterplein 26 dicht maken tegen

hangjongeren die daar gaan zitten en in de avond
veel overlast veroorzaken.

Het betreft hier een vluchttrap de trap kan om veiligheidsredenen niet
afgesloten worden.

2

 Boterplein 2 dicht maken en alleen toegankelijk voor
bewoners.

 Naast mijn slaapkamerraam is een trap
waar jongeren graag op zitten, misschien kan als de
binnenplaats wordt afgesloten deze trappen ook
dichtgemaakt worden zodat ze daar niet meer kunnen
zitten.

 Ik zou het een fantastisch plan vinden als plein 2 een
afgesloten ruimte wordt.

Het is niet mogelijk om het plein af te sluiten het betreft hier
openbare ruimte die openbaar toegankelijk dient te blijven. Het
afsluiten van de trap is vanwege veiligheidsvoorschriften niet
mogelijk.

2, 3, 5

 Naast de deur van mijn berging (op Boterplein 2)
staat een bank waar jongeren op zitten. Ze versperren
de weg met hun scooters. Ik rij met mijn scootmobiel
de berging uit en vind het erg vervelend.

In het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met de locatie van
banken ten opzichte van deuren en uitgangen van bergingen. Voor de
berging zal dan ook geen bank geplaatst worden.

3

 Hondenveldje nadorstplein. Het Nadorstplein is aangewezen als een groenplein waar honden
mogen lopen maar met opruimplicht.

7


