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Betreft: Herstellen openbare ruimte /Bouwplan Houtplein/Dreef 

Geacht college, 

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord Holland haar 
huisvesting aan het Houtplein en de Dreef vernieuwd. Het onderdeel 
Houtplein is in februari 201 3 opgeleverd en het Dreefgebouw wordt 
in september 2014 opgeleverd. Inmiddels is de daaronder 
gesitueerde parkeergarage geopend en heeft u het beheer 
overgenomen. 

In relatie tot de nieuwe huisvesting hebben de provincie en 
gemeente in gezamenlijkheid gekeken hoe de openbare ruimte 
opgewaardeerd kon worden. Voorkeurscenario van de provincie is 
het gehele gebied Houtplein en Dreef her in te richten volgens de 
daartoe opgestelde gebiedsvisie. Dit zou passend zijn bij de door de 
bouw geleverde kwaliteitsimpuls aan het gebied. Wij begrijpen van 
de gemeente dat dit proces echter nog tijd nodig heeft. 

Daarom wil de provincie, vooruitlopend op deze wens, haar 
bouwplannen afsluiten door minimaal de bouwschade te herstellen 
aan de openbare ruimte plus een extra bijdrage voor de oostzijde 
van het gebied tussen Houtplein en Dreef. Dit in overeenstemming 
met de afspraken hierover zoals opgenomen in de overeenkomst 
'Bouwplan Houtplein', uit december 2009, en in de overeenkomst 
'Bouwplan Dreef', uit december 2011. In overleg met de gemeente 
is een plan gemaakt voor dit herstel. Dit plan ligt bij uw gemeente in 
de inspraak ter besluitvorming. 
Aan de realisatie van d plan wil de provincie maximaal € 350.000,-
(zegge: driehonderdvijftigduizend euro) exclusief BTW bijdragen. 
Het verzoek om op de in te dienen factuur het volgende 
reserveringsnummer te vermelden: 45/221 11. 
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Omdat de nieuwe huisvesting dit jaar volledig in gebruik wordt 
genomen hoop ik op spoedige besluitvorming en uitvoering van het 
plan. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen, 

Algemeen Directeur 
mw. mr. G.E.A. van Craaikamp 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 


