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In de straten rondom het Floraplein is de riolering toe aan vervanging. De
noodzaak van vervanging biedt de gelegenheid om de bestaande riolering te
vervangen door een gescheiden stelsel. Omdat voor de vervanging de straten
worden opgebroken is er tegelijkertijd de mogelijkheid om de openbare ruimte
her in te richten.
Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting van het Floraplein e.o.
heeft van 27 januari tot 10 maart 2017 ter inspraak gelegen. De ingediende
zienswijzen zijn afgewogen en daar waar mogelijk gehonoreerd. De
inspraakreacties zijn beantwoord in de inspraaknotitie. De ingediende
zienswijzen hebben niet tot grote veranderingen in het ontwerp geleid.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het definitief ontwerp heeft een groot draagvlak onder belanghebbenden
waarbij het beschermd stadsgezicht behouden blijft en tegelijkertijd een
rustigere en groenere uitstraling wordt gerealiseerd.
N.v.t. (publicatie op de b&w besluitenlijst)

Relevante eerdere
besluiten

Vrijgave van het VO Floraplein e.o. voor inspraak (2016/573006) zoals
besproken in de vergadering van de commissie Beheer van 2 maart 2017

Besluit College
d.d. 17 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. Het Definitief Ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
In de straten rondom het Floraplein is de riolering toe aan vervanging. Het betreft de straten
Hazepaterslaan, Floraplein en een gedeelte van het Florapark. Omdat voor de vervanging de
straten worden opgebroken is er tegelijkertijd de mogelijkheid om de openbare ruimte
opnieuw her in te richten.
Door de herinrichting van het Floraplein en omgeving wordt invulling gegeven aan het beleid
uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit waarin het beschermde stadsgezicht wordt beschreven.
Daarnaast worden de straten veilig ingericht conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig.
Het originele ontwerp van Zocher heeft als leidraad voor de inrichting gezorgd voor een
rustiger en groenere uitstraling.
In 2016 is er een uitgebreid participatietraject geweest met de buurt en andere belanghebbenden zoals de Haarlemse Bomenwachters en de fietsersbond. De hieruit voortvloeiende
input is gebruikt voor het opstellen van het Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig ontwerp is
besproken met de ARK en de verkeersadviseur van de politie.
Het Voorlopig Ontwerp is op 24 januari 2017 door het college van B & W vrijgegeven voor
inspraak, waarna het ter inspraak is gelegd tot 10 maart 2017.
Elf personen hebben in totaal 18 zienswijzen ingediend. Op basis van de 18 inspraakreacties
is het VO op een aantal details aangepast met als resultaat een Definitief Ontwerp.
Na het afronden van de inzagetermijn voor het Voorlopig Ontwerp van de openbare ruimte,
kwam er budget beschikbaar voor het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel.
Hierop is het ontwerp voor het rioolstelsel aangepast. Deze aanpassing heeft geen invloed
gehad op de inrichting van de openbare ruimte.
Het Definitief Ontwerp en de inspraaknotitie zijn als bijlage 1 en 2 bijgevoegd. In de inspraaknotitie is aangegeven op welke wijze de inspraakreacties zijn meegenomen in het
Definitief Ontwerp.
2. Besluitpunten college
Het college van Burgemeester en Wethouders besluit:
1. Het Definitief Ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
De verkeersveiligheid en bruikbaarheid van het Floraplein e.o. is verbeterd voor alle
gebruikers en het onderhoudsniveau is op het gewenste niveau.
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4. Argumenten
4.1 Het onderhoudsniveau wordt op peil gebracht en gecombineerd met een
kwaliteitsverbetering
Het besluit past binnen het programma ‘5.1 Openbare ruimte en mobiliteit’ en draagt bij aan
de kwaliteitsverbetering op het gebied van de openbare ruimte en verkeersveiligheid. De
gehele openbare ruimte wordt opnieuw aangelegd. Riolering, verhardingen en openbare
verlichting worden vervangen. De bomenstructuur en het groen worden aangepast overeenkomstig het actuele beleid, waarbij op het Floraplein rekening is gehouden met het
oorspronkelijk ontwerp van landschapsarchitect Zocher. Er komt een rustigere uitstraling
door hoekjes en schuine stukjes te laten vervallen en er wordt groen in de vorm van bomen
toegevoegd.
4.2 De waterhuishouding op het Floraplein e.o. wordt verbeterd
Onlangs is de nieuwe afkoppelkansenkaart Haarlem afgekomen, het plan is in samenwerking
met Rijnland en BBOR door TAUW opgesteld. De afkoppelkansenkaart is onderdeel van het
vGRP onderzoeksprogramma en geeft aan welke wijken de komende 30 jaren kansrijk zijn
om (bij vervanging van het riool) af te koppelen. Strategisch beheer heeft het MJGP voor de
jaren 2017 en 2018 bekeken en geadviseerd om op basis van het nieuwe afkoppelbeleid de
scope van het Floraplein e.o. aan te passen door meeleggen van een regenwatersysteem.
Later als het gebied tussen het Floraplein en de Leidsevaart is afgekoppeld is er afvoer naar
open water beschikbaar. Tot die tijd wordt er nog aangesloten op het bestaande gemengde
rioolstelsel.
De aanpassing van het rioolstelsel heeft geen invloed op het ontwerp van de openbare ruimte.
4.3 De verkeersveiligheid wordt verbeterd
Oversteek Wagenweg
De oversteek voor fietsers met de Wagenweg (komend vanuit het centrum) is veilger gemakt
doordat er ruimte komt om voor te kunnen sorteren.
Sluipverkeer vanaf Dreef (gedeeltelijk) voorkomen
Ter hoogte van de Hazepaterslaan wordt de middenberm van de Dreef dichtgemaakt, zodat
vanaf en naar de oostkant van de Dreef geen sluipverkeer meer kan plaatsvinden.
4.4 Het groot onderhoud en de herinrichting passen binnen het beschikbaar gestelde
De herinrichting wordt gedekt vanuit het exploitatiebudget wegen en groen en vanuit het
investeringskrediet riolering. De realisatie van het Definitief Ontwerp past binnen het
beschikbaar gestelde budget.
4.5 Draagvlak
Er is in de aanloop naar het voorlopig ontwerp geparticipeerd met bewoners, bedrijven en
andere stakeholders. De resultaten van deze participatie zijn vertaald in een Voorlopig
Ontwerp met een groot draagvlak onder de belanghebbenden.
Dit heeft er toe geleid dat er met de inspraak alleen zienswijzen zijn ingediend die betrekking
hebben op details in de uitvoering.
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De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) heeft positief geadviseerd over de
voorgenomen herinrichting. Daarnaast heeft de ARK aangegeven dat de voorgestelde
inrichting een goede basis vormt voor een HIOR dat voor dit wijkdeel nog in de maak is.
5. Risico’s en kanttekeningen
5.1

Niet alle inspraakreacties kunnen worden gehonoreerd

Bewoners hebben aangegeven meer groen in de Hazepaterslaan te willen zien. Doordat de
trottoirs vol liggen met kabels en leidingen is er alleen plek voor bomen in de rijbaan aan de
noordzijde. De bewoners die tegenover deze locaties wonen hebben aangegeven dat zij bang
zijn voor lichtverlies in hun tuin en woning. Door de hoge kosten van het omleggen van
kabels en leidingen zijn er geen andere locaties voor bomen mogelijk. In overleg met de
bewoners die het betreffen is een optimalisatie in de locaties gezocht.
Door drie bewoners van de Hazepaterslaan 30 t/m 74 is aangegeven dat zij liever geen
fietsenrekken voor hun gevel willen. Er is toch voor gekozen om op drie plaatsen een (klein)
fietsenrek te plaatsen omdat:
- bij een aantal bezoeken aan de locatie is gebleken dat voor het appartementengebouw
Hazepaterslaan 30 t/m 74 regelmatig 15 à 20 fietsen tegen de gevels staan geplaatst;
- door de steile trap naar en beperkte ruimte bij de toegang tot de bergingen, is het niet reëel
om van bewoners te vragen hun fietsen bij dagelijks gebruik in hun berging te plaatsen;
- na de herinrichting, op verzoek van de bewoners, langs een groot deel van de gevel
groenstroken worden aangelegd. Hierdoor is er minder ruimte om fietsen tegen de gevel te
plaatsen.
6. Uitvoering
Nadat het definitief ontwerp is vastgesteld, zal de aanbesteding van het werk worden gestart
met als doel dat het werk voor 31 december 2017 in ieder geval voorlopig is gegund aan één
van de ROGO- partijen.
De start van uitvoering van het project is voorzien in begin 2018.
7. Bijlagen
Bijlage A: Definitief ontwerp herinrichting Floraplein e.o
Bijlage B: Inspraaknotitie
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