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Kernboodschap Met deze informatienota wordt de voortgang en stand van zaken van het project 

herinrichting Houtplein toegelicht zoals toegezegd in de commissie Beheer. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Brief wethouder Sikkema “Stand van zaken project herinrichting Houtplein en 

omgeving d.d. 12 april 2017. 

Collegebesluit “Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding herinrichting 

Houtplein en omgeving (nieuw voorstel) d.d. 23 november 2017. 

Besluit College  

d.d. 17 juli 2018 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie Beheer vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  
Samen met bewoners, ondernemers en de verschillende belangenorganisaties wil gemeente 

Haarlem een gastvrije en goed functionerende entree van de stad realiseren. Het plein heeft een 

belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer. Door de herinrichting 

van het plein en de omgeving worden deze functies en de leefomgeving sterk verbeterd. In 

november 2017 is besloten dat voor de herinrichting van het Houtplein een geheel nieuw 

participatie- en ontwerpproces wordt opgestart.  

2. Kernboodschap 
Met deze informatienota wordt de voortgang en stand van zaken van het project herinrichting 

Houtplein toegelicht zoals toegezegd in de commissie Beheer. 

3. Uitkomsten van de stakeholdergesprekken 
Discussie ontstond in het najaar van 2017 over het participatie- en ontwerpproces en uiteindelijk is 

eind 2017 door de raad besloten om een geheel nieuw proces daarvoor op te starten. Vanwege de 

situatie rond de projecten Houtplein en de Dreef zijn de geplande stakeholdergesprekken pas begin 

2018 gestart. Hiertoe is besloten, omdat niet eerder de kaders van het komende ontwerpproces 

konden worden meegeven. 

Maart 2018 is, ter voorbereiding op het participatietraject, gesproken met een aantal partijen, 

waaronder de wijkraden Welgelegen en Koninginnebuurt, Haarlemse Bouwplannen, Dreefschool, 

Fietsersbond, Connexxion, Arriva en de provincie Noord-Holland. Deze partijen zijn nu ook betrokken 

bij de herinrichting van het Houtplein. Het doel van deze gesprekken was om de ervaring van het 

vorige traject mee te nemen in de opzet van de komende participatie. De gevoerde gesprekken 

hebben hiervoor een goede basis geleverd. 

Voor het  participatieproces Houtplein hebben de partijen een aantal aandachtspunten meegegeven: 

- Een eerlijk en transparant participatieproces dat niet ingewikkeld is. Luister tijdens dat 
proces écht naar de bewoners en geef ze een stem. Betrek daarbij ook actief de 
ondernemers rond het Houtplein. 

- Stel duidelijke kaders waarbinnen de vrijheid is om te discussiëren en zorg voor een goede 
terugkoppeling. 

- Start het ontwerpproces met een “blanco blad”! Haal daarbij eerst de wensen op van alle 
belanghebbenden en verwerk deze in een Programma van Eisen, voordat het echte 
ontwerpproces start. 

- Stel bij het ontwerpproces de functionaliteit van het gebied voorop en niet de ruimtelijke 
kwaliteit. 

- Een zeer belangrijk uitgangspunt binnen het ontwerp moet veiligheid zijn. Zowel voor het 
ontwerp van het Houtplein als de inrichting van de ventweg Dreef voor het halen en brengen 
van de schoolkinderen. 
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- Wat betreft het openbaar vervoer is een aantal partners kritisch over het huidige grote 
aantal buslijnen. Vanwege de nieuwe dienstregeling wordt de  ruimtelijke inpassing van de  

bushaltes als complex gezien. Van belang is een soepele en veilige doorstroming, omdat het 

Houtplein een belangrijk knooppunt is. Indien de bouwwerkzaamheden grote invloed gaan 

hebben op de dienstregeling moeten ruim voor aanvang goede afspraken worden gemaakt. 

Met deze aandachtspunten hebben we rekening gehouden bij de opzet van het participatieproces, 

wat op 13 juni 2018 is gestart. Tijdens de eerste bijeenkomst is aangegeven, dat het vastgesteld 

beleid een uitgangspunt vormt van het Programma van Eisen. 

4. Vervolg 
Op 13 juni is het participatieproces gestart. De participatie betreft het gehele ontwerp. De 

uitgangspunten, namelijk een belangrijke plek voor openbaar vervoer en verkeer en een 

aantrekkelijk verblijfsgebied, staan daarbij voorop. 

Voor de herinrichting van het Houtplein wordt een grotere groep dan gebruikelijk de gelegenheid 

gegeven om input te leveren. Reden hiervoor is, dat we ook de gebruikers van het plein willen horen 

naast de direct aanwonenden. Daarvoor is een online participatieplatform ingezet. Belanghebbenden 

die niet naar een informatieavond konden of wilden komen, krijgen daardoor toch de gelegenheid 

input te geven voor de herinrichting. 

Tijdens de eerste informatieavond op 13 juni jl. is uitleg gegeven over het project en het online 

participatieplatform (www.houtpleininbeeld.nl). Ook konden de deelnemers al wensen, eisen en 

belangen inbrengen. De bovenstaande aandachtspunten worden daarbij meegenomen. 

Met de uitkomsten van de eerste informatieavond en de input van de website worden één of 

meerdere verkeerskundige ontwerpen uitgewerkt die vervolgens zijn besproken met de deelnemers 

tijdens de tweede bijeenkomst op 12 juli. Medio september wordt het Voorlopig Ontwerp 

vrijgegeven voor inspraak en de uitkomsten hiervan leveren december 2018 een Definitief Ontwerp 

gereed voor bestuurlijke besluitvorming. Aansluitend wordt de technische voorbereiding en 

aanbesteding opgestart, waarna de realisatie buiten kan starten in 2019. 

Provincie Noord-Holland heeft een financieringstoezegging gedaan van € 3,7 miljoen, onder 

voorwaarde dat de werkzaamheden voor 1 januari 2019 starten. Op basis van de nieuwste planning 

is begin juni ambtelijk aan hen verzocht het Definitief Ontwerp als besluitpunt te nemen voor het 

verstrekken van het geld, zodat een zorgvuldige selectie van een aannemer kan plaatsvinden. 

Voorwaarde is dan, dat in 2018 het Definitief Ontwerp wordt vastgesteld, het uitvoeringskrediet 

wordt vrijgegeven en het ontwerp aan de gezamenlijke doelstellingen van provincie en gemeente 

voldoet. Besluitvorming of het Definitief Ontwerp als besluitpunt kan worden gezien vindt op dit 

moment plaats bij provincie Noord-Holland. 

5. Bijlagen 
Geen. 

http://www.houtpleininbeeld.nl/

