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Geachte commissieleden. 

Op donderdag 17 september j l. is de nota "Variantenstudie: Herinrichting 
openbare ruimte oostzijde Dreef-Houtplein" met u besproken. Het collegebesluit 
van deze nota was de herinrichting uit te voeren conform de oorspronkelijke 
variant 1. Los van deze keuze bleek uit de variantenstudie dat variant 3 een goed 
alternatief zou zijn waarin tegemoet zou kunnen worden gekomen aan de 
belangen van de Dreefschool en antiekmarkt. Nadeel van variant 3 is dat het 
project(gebied) groter wordt (incl. de rijbaan van de Dreef) waardoor de 
projectkosten hoger zijn en er extra dekking (€ 230.000,-) voor deze variant nodig 
is. Dit was mede aanleiding voor het college om niet voor deze variant te gaan. 

De behandeling van de nota in de commissie Beheer wees uit dat een meerderheid 
van de commissie de voorkeur geeft aan variant 3, maar dat er niet direct een 
oplossing was voor de benodigde extra dekking. 

De commissie gehoord te hebben heeft het college gekeken of er tegemoet kan 
worden gekomen aan de wens van de commissie om variant 3 uit te voeren. De 
suggesties om de IP-gelden "Herinrichting Houtplein" uit 2018 en 2019 in te zetten 
heeft niet onze voorkeur omdat het onderdeel Dreef geen onderdeel is van deze IP 
aanvraag en dus ook niet is meegenomen in de raming van dit budget. Het college 
ziet een andere mogelijkheid om de uitbreiding van het project en de daarmee 
gepaarde extra kosten te dekken, namelijk uit het budget 'werk met werk maken'. 
In het programma 'werk met werk 2016' vinden verschuivingen plaats waardoor 
een deel van het programma doorschuift naar 2017. Hierdoor ontstaat er ruimte in 
het budget 'werk met werk 2016' waaruit we de uitbreidingen van de herinrichting 
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van de Dreef kunnen dekken. Het opvoeren van dit project aan het programma 
'werk met werk' legt beslag op een deel van het nog te verdelen budget 2017 wat 
daarmee niet meer beschikbaar is voor andere projecten. 

Als de raad kan instemmen met deze oplossing zal het college de opdracht op zich 
nemen verder te gaan met variant 3. Dit betekent dat het college het project 
Dreef-Houtplein opneemt in het nog op te stellen programma 'werk met werk 
2017' en het plan opnieuw in de inspraak brengt. Het resultaat van de inspraak zal 
aan de commissie worden voorgelegd ter finale besluitvorming. 

Graag verneem ik van de raad of dit voorstel akkoord is. 

Hoogachtend, 

Het College van burgemeester en wethouders. 

De secretaris. de burge me 

J. Scholten mr. B.th-Schneiders 


