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Betreft: Havenkwartier

Geachte mevrouw Van der Have,

Op 16 juli 2019 hebben ondergetekende met u en de heren Schumacher en Heerenga de 
concrete vervolgstappen besproken ten aanzien van de ontwikkeling van het Havenkwartier. 
Daarbij zijn de verkregen nieuwe inzichten, sinds het raadsbesluit van 1 november 2018, ter 
tafel gekomen als ook de wijze waarop de raad over de voortgang van het Havenkwartier 
en deze inzichten geïnformeerd dient te worden.
Op 28 november a.s. zal deze raadsinformatie plaatsvinden. Onderstaand treft u een 
chronologisch overzicht aan van de activiteiten welke hebben plaatsgevonden sinds het 
raadsbesluit.

Ten behoeve van het te doorlopen participatieproces is er door de initiatiefnemers overleg 
gevoerd met externe deskundigen. Daarbij werd duidelijk dat een participatieproces alleen 
succesvol kan zijn als er sprake is van kaders. Op 18 december 2018 heeft een bespreking 
plaatsgevonden voor het inventariseren van deze kaders. Dit heeft geresulteerd in de 
navolgende (nieuwe) inzichten/kaders;

• Een substantiële toenamen van het aantal verkeersbewegingen, als gevolg van de 
beoogde transformatie, kent zijn theoretische beperkingen. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen in welke mate een eventuele toenamen van verkeersbewegingen 
op een veilige manier verkeerskundig is in te passen;

• Voor de initiatiefnemers is een plan welke uitgaat van de realisatie van circa 140 
appartementen economisch uitvoerbaar. De grote van deze appartementen zal 
variëren van circa 50m2 tot 120m2 GBO welke aansluiten bij de beoogde doelgroepen 
van starters, 1 & 2 persoonshuishoudens en senioren;

• In de Industrieweg (het deel haaks op de haven) een belangrijke nutstracee aanwezig 
is en de weg tevens behouden moet blijven ter ontsluiting van een deel van het 
bedrijventerrein.

• Een groot deel van de bestaande bedrijven in het gebied heeft de komende jaren 
geen concrete verhuisplannen. Door het nu vaststellen van een gebiedsvisie voor het 
totale gebied behoud de gemeenteraad zicht en regie over de mogelijk toekomstige 
herontwikkeling ervan.



Op 20 juni 2019 hebben de initiatiefnemers de stand van zaken met u, wethouder Mulder en 
de heer Wagemakers besproken. Daarbij werd duidelijk dat voor een succesvolle participatie 
en dito realisatie van het 'sluitstuk' van de haven een gefaseerde uitvoering van de op te 
stellen totale gebiedsvisie noodzakelijk wordt geacht.

Op korte termijn zouden de initiatiefnemers willen starten met het participatietraject op 
basis van bovenstaande kaders waarbij de focus wordt gelegd op het afmaken van de 
laatste 'gevel & kade' van de haven (le fase Havenkwartier visie), de realisatie van een 
gedifferentieerd woningenprogramma hierin ten behoeve van de doorstroming en het 
inpassen daarbij van kleinschalige bedrijvigheid (aan de havenkant).

Wij gaan ervanuit dat u de raad de 28e november wederom weet te enthousiasmeren zodat 
aansluitend gestart kan worden met het feitelijke participatietraject.

Met vriendelijke groet,
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