
memo  
behorende bij onze brief van 21 oktober 2019 inzake de ontwikkeling van het Havenkwartier   

 

Geachte mevrouw Van der Have, 

In onze brief van 21 oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over de kaders die de basis 
zouden moeten zijn voor een succesvol te doorlopen participatietraject met als doel het 
verkrijgen van een breed gedragen gebiedsvisie. Kort samengevat zijn dat: 

1. Realisatie van circa 140 appartementen voor de doelgroepen starters, 1& 2 
persoonshuishoudens en senioren. 

2. Een veilige afwikkeling van een eventuele toename van verkeersbewegingen.  
3. Een gefaseerde realisatie van de op te stellen gebiedsvisie waarbij het deel 

grenzend aan de haven als 1e fase zal gelden. 
4. Behoud van de Industrieweg i.v.m. aanwezige nutstracee en ontsluiting  bedrijven die 

gesitueerd zijn in de 2e fase. 

In de mail van 21 november jl. aan de heer P. Rademakers hebben wij de getracht de twijfel 
met betrekking tot de onder 1 & 2 genoemde kaders en de te beoogde goedkeuring van de 
Provincie op de noodzakelijke bestemmingswijziging, weg te nemen.  
Uit aansluitend informeel overleg is echter gebleken dat wij daar maar ten delen in zijn 
geslaagd waardoor e.a. helaas niet in de raadsvergadering van 28 november jl. is 
behandeld. Middels dit memo geven wij u daarom een nadere toelichting op bovenstaande 
kaders teneinde tot vaststellening ervan te komen.    
 
1) Gezien de sterk toenemende vergrijzing in het algemeen (en in Heemstede in het 
bijzonder), de sterke groei van 1 & 2 persoonshuishoudens en de grote problemen die jonge 
inwoners van Heemstede hebben om zich er zelfstandig te vestigen, kan  het realiseren van 
circa 140 appartementen een meer dan welkome oplossing zijn. 

Het concreet benoemen van een dergelijk aantal (zorg)appartementen kan echter ook 
belemmerend werken in het participatietraject. Wij stellen dan ook voor om het specifieke 
aantal appartementen uit de kaders te schrappen en dit mede afhankelijk te laten zijn van de 
uitkomsten van de participatie. 
 
2) Er is al veel gezegd over het  in mei van dit jaar opgestelde rapport aangaande de 
verkeersgeneratie als gevolg van de ontwikkeling van het Havenkwartier.  
Conclusie van dat rapport is dat er op basis van de gewenste cyclustijd verkeerslichten (120 
sec.), er te weinig restruimte in de spits is op het kruispunt Cruquiusweg/Javalaan om een 
toename van het aantal verkeersbewegingen veilig te kunnen afwikkelen.  

Alvorens nader in te gaan op de mogelijke oplossingen voor dit dilemma is het op zijn minst 
vreemd te noemen dat verkeersbewegingen die veelal door de omringende gemeentes 
wordt gegenereerd (en die de komende jaren verder zullen toenemen), er nu voor zorgen 
dat er voor de verkeersbewegingen van Heemstedenaren zelf geen ‘ruimte’ meer zou zijn.    



Vraagstukken inzake mobiliteit zijn complex en kennen zelden één hapklare oplossing. 
Willen we slimme, schone en veilige mobiliteit, dan is het veranderen van het reisgedrag één 
van de noodzakelijke opgaven. Eenvoudig is het niet om gedrag te veranderen.  
Er komen echter steeds meer nieuwe mobiliteitsvormen op de markt (bv. deelauto-systemen 
en gerichte reisinformatie op je smartphone) en ook de mobiliteit van met name jongeren en 
ouderen is sterk aan het veranderen. Jongeren hechten minder aan het bezit van een auto 
en ouderen worden steeds mobieler maar doen dat veelal  buiten de spits. 

Ook de te hanteren parkeernormering speelt een belangrijke rol. Was het in het verleden 
gebruikelijk om bij nieuwbouw een steeds hogere parkeernorm te hanteren (en daarmee de 
mobiliteit te faciliteren), vandaag de dag is het verlagen van de norm een adequate middel 
om een daling van verkeersbewegingen te bewerkstelligen.     

Door het creëren van een juiste mix van oplossingen, waarbij ook een herinrichting van 
kruispunten een onderdeel kan zijn, is het ons inziens mogelijk de eventuele toename van 
het aantal verkeersbewegingen op een veilige wijze te laten plaatsvinden.   

De gemeentelijke twijfel of de provincie akkoord kan gaan met het transformeren van (een 
deel) van het bedrijventerrein naar woningbouw verbaast ons.  
In de structuurvisie van de provincie Noord-Holland staat namelijk dat verstedelijking in 
principe plaats dient te vinden binnen bestaand bebouwd gebied (BBG) en dat transformatie 
van verouderde bedrijfsterreinen daartoe goede mogelijkheden biedt. 

Ook in de gemeentelijke beleidsanalyse Omgevingsvisie fase 1 staat omschreven dat voor 
woningbouwmogelijkheden nadrukkelijk gekeken moet worden naar de beperkt beschikbare  
transformatielocaties. Aangezien ons initiatief  een van de weinig plekken in Heemstede is 
waar, op basis van ‘rood voor rood’, een substantiële bijdrage geleverd kan worden aan het 
woningtekort in Heemstede, lijkt ons de geuite twijfel dan ook niet op zijn plaats.  
 
Gezien het feit dat de gemeenteraad al in november 2018 het besluit heeft genomen om 
middels participatie te komen tot een breed gedragen gebiedsvisie, mogen wij aannemen 
dat de urgentie om tot vaststellen van de participatiekaders te komen ook bij het College 
hoog is. Middels vaststelling van de kaders in de raadsvergadering van januari kan in 
februari 2020 gestart worden met de aan de raad beloofde participatie.  
 

Met vriendelijke groet, 

Rutger Friederichs & Michael Draijer 
Initiatiefnemers Havenkwartier 


