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Onderwerp stand van zaken inrichting Dreef-Houtplein 

Geachte leden van de gemeenteraad. 

Met deze brief informeert het college u over de stand van zaken van het 
inrichtingsplan van de oostzijde van het Houtplein-Dreef. De nieuwbouw 
van de provincie wordt in september van dit jaar geopend. De provincie 
moet in het kader van de nieuwbouw nog herstelwerk uitvoeren aan de 
openbare ruimte, grenzend aan de bouwplannen. De provincie heeft 
aangegeven een extra bijdrage te willen doen om het hele openbare gebied 
grenzend aan de bouwplannen, vanaf de Paviljoenslaan tot en met het 
Houtplein, te vernieuwen. De provincie heeft in samenwerking met de 
gemeente Haarlem een ontwerp laten maken dat onlangs in de inspraak is 
gegaan. Het riool ter plaatste is aan onderhoud toe en wordt met dit werk 
meegenomen. 

Het plan 
Het plan bevat wijzigingen voor de openbare ruimte. Er is gekozen om de 
historische zichtlijnen te herstellen. Hiertoe wordt het fietspad in een rechte lijn 
doorgetrokken en de slinger, waarvan nu sprake is, verdwijnt. De bomen krijgen zo 
meer ruimte omdat het asfalt rondom de stam kan worden verwijderd. Ook is 
gekozen om het asfalt te vervangen door een waterdoorlatende halfverharding, die 
goed past bij de allure van een groene promenade. 

De planning 
Het plan heeft ter inspraak gelegen van 28 april tot 9 juni 2014. Er zijn zienswijzen 
ingediend op het feit dat het gaat over een gedeeltelijke herinrichting, de 
groenstroken en het behoud er van, de loop van het fietspad, het materiaalgebruik, 
de themamarkt en het verwijderen van parkeerplaatsen. Direct na het zomerreces 
neemt het college een besluit over de zienswijzen en het ontwerp en volgt de 
budgetaanvraag aan de gemeenteraad. Zodra het budget vrijgegeven is, kan het 
werk aanbesteed worden. De planning is om voor de winter het plan uit te voeren. 
Dit is nadat het Provinciehuis officieel haar deuren geopend heeft. 
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Financiën 
De uitvoering van het plan is geraamd op 494.000,-. Hiervan betaalt de provincie 
350.000,-, de gemeente betaalt 50.000,- uit de exploitatiebudgetten en 94.000,- uit 
de post riolering. 

Tot slot 
De herinrichting van de Dreef is een gevoelig onderwerp. De ontwikkeling vindt 
plaats in een historische context waarin rekening gehouden moet worden met 
bewoners en gebruikers. Het college spant zich in om een goede afweging te maken 
van de verschillende belangen. 
Inmiddels heeft de raad door middel van een motie besloten dat de inrichting van de 
themamarkt niet mag lijden onder de herinrichting van de Dreef. Deze motie kan 
vooralsnog niet uitgevoerd worden want dit is strijdig met het inspraakproces dat nu 
doorlopen wordt. Het college stelt voor dat de raad de motie, desgewenst, tijdens 
de raadsbehandeling van het voorstel weer indient. 
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