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Raadsvergadering: 1 november 2018

ONDERWERP
Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling Havenkwartier

SAMENVATTING
In maart 2017 gaf het Havenlab bij het advies over de inrichting van de haven ook een 
advies mee over de inrichting van het gedeelte van het bedrijventerrein. In augustus van 
2017 hebben twee initiatiefnemers uit het gebied zich gemeld bij de toenmalige wethouder. 
Deze ondernemers willen graag hun locaties herontwikkelen. Het gaat dan om-onder 
andere-woningbouw. Het college is verheugd dat de initiatiefnemers dit willen onderzoeken. 
Het college is wel van mening dat wanneer een herontwikkeling van het gebied al zou 
plaatsvinden, er een integraal plan moet komen. Dus met inbreng van alle grond en 
ondernemers. De initiatiefnemers willen zich inzetten om een zo breed mogelijk gedragen 
visie voor het gebied te maken. Hiervoor stelt de gemeenteraad kaders op inhoud en proces. 
Een procesvoorstel is bijgevoegd. De initiatiefnemers hebben voorgesteld dit project 
‘Havenkwartier’ te noemen. In een Havenkwartier kunnen wonen, bedrijvigheid en horeca 
samen komen.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Omgevingswet
WRO

BESLUIT B&W
1. In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot een visie voor Het 

Havenkwartier en de raad voor te stellen medewerking te verlenen aan het 
bijgevoegde procesvoorstel;

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte om advies te geven aan de 
raad (A-stuk).

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2018

besluit:
1. Medewerking te verlenen aan een proces om te komen tot een visie voor Het 

Havenkwartier zoals beschreven in 'Procesvoorstel';
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AANLEIDING

In maart 2017 gaf het Havenlab bij het advies over de inrichting van de haven ook een 
advies mee over de inrichting van het gedeelte van het bedrijventerrein 
Nijverheidsweg/lndustrieweg. Voor de ondersteuning van een levendige haven vindt het 
Havenlab dat nagedacht moet worden over een herontwikkeling van dit gebied.

In augustus van 2017 hebben twee initiatiefnemers uit het gebied zich gemeld bij de 
toenmalige wethouder. Deze ondernemers willen graag hun locaties herontwikkelen. (Deze 
vraag is eerder gesteld, zo’n 8 jaar geleden). Het gaat dan om-onder andere-woningbouw. 
Recent is hierover gesproken met het college.

Het college is verheugd dat de initiatiefnemers dit willen onderzoeken. Het is een kans de 
wijken rondom de haven af te ronden. Maar het college is wel van mening dat wanneer een 
herontwikkeling van het gebied al zou plaatsvinden, er een integraal plan moet komen. Dus 
met inbreng van alle grond en ondernemers. De initiatiefnemers begrijpen dat en willen zich 
inzetten om een zo breed mogelijk gedragen visie voor het gebied te maken. Dan alleen 
bereiken we een goede ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor stelt de gemeenteraad kaders op 
inhoud en proces.

De initiatiefnemers hebben voorgesteld dit project ‘Havenkwartier’ te noemen. Dat lijkt ons 
een prima naam voor dit gebied. Het straalt energie uit en in een Havenkwartier kunnen 
wonen, bedrijvigheid en horeca prima samen komen.
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MOTIVERING

In het procesvoorstel wordt aangegeven dat er eerst participatie plaatsvindt door de 
initiatiefnemers met de ondernemers in en om het gebied en met de omwonenden. Dit doen 
we om duidelijkheid te krijgen over het proces en informatie op te halen over de 
voorwaarden waaronder de raad kaders kan opstellen. Deze kaders dienen als 
onderbouwing voor de door de initiatiefnemers op te stellen visie.

De raad toetst of de participatie voldoet aan door ons gestelde eisen. We onderzoeken zelf 
integraal welke beleidsmatige kaders er zijn en welke maatschappelijke opgaven en politieke 
dilemma's er zijn. Samen met de uitkomst van de participatie vormt dit de basis voor kaders 
die door de raad worden vastgesteld. Deze kaders nemen de initiatiefnemers mee om te 
komen tot een visie. Deze visie wordt door de raad getoetst aan de kaders en uiteindelijk 
vastgesteld.

Bij besluit 1 Het voorgestelde proces geeft richting aan de stappen die we kunnen 
zetten. Zo komen we tot een integrale en gedragen visie op het Havenkwartier.
Deze manier is anders dan we gewend zijn, omdat we werken in de geest van de 
Omgevingswet. Participatie in het kader van de Omgevingswet vindt vooraf aan de 
plan/visievorming plaats en door de initiatiefnemers zelf. Zo krijgen we op een vroegtijdig 
moment inzicht in de gevoeligheden in de buurt. Maar ook in de wensen van ondernemers 
en welke kwaliteiten belangrijk zijn in het gebied. Dit helpt het college de raad zo volledig 
mogelijk te informeren en adviseren over de te nemen stappen.

Bij besluit 2 Uiteindelijk is het de gemeenteraad die besluit tot het vaststellen van de 
kaders en uiteindelijk de visie.
Het is de raad die straks de inhoudelijke kaders vaststelt. Om te komen tot inhoudelijke 
kaders moeten we eerst weten hoe de overige belanghebbenden in dit proces staan. Daar 
starten we dit proces voor.

PLANNING/UITVOERING (globaal)

Fase 0
Ophalen
informatie

Ontwerpproces in college 25 september 2018
Ontwerpproces in raad 1 november 2018
Start participatie November 2018
Participatieproces Nov 2018-Jan 2019
Overleg door gemeente met interne 
en externe adviseurs

Nov 2018-Jan 2019

Terugkoppeling Participatie Februari 2019
Fase 1
Kaders
vaststellen

Voorstel kaders Havenkwartier 
(college)

Voorjaar 2019

Besluit tot vaststellen kaders ( 
besluit raad)

Mei 2019

Fase 2
Visie opstellen 
en vaststellen

Opstellen visie (initiatiefnemers) Tweede/derde kwartaal 2019
Voorstel visie (college) Eind derde kwartaal 2019
Visie ter inzage Najaar 2019 (6 weken)
Vaststellen visie (besluit raad) Najaar 2019
Start opstellen bestemmingsplan Vierde kwartaal 2019
Ontwerp bestemmingsplan 
vaststellen (besluit raad)

Medio 2020

Bestemmingsplan vaststellen 
^besluit raad)

Medio 2020
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Het bijgevoegde procesvoorstel voorziet in een voorstel voor participatie.

ACHTERGRONDINFORMATIE 

Deze vraag is niet nieuw
Al eerder is deze vraag aan de orde geweest. De initiatiefnemers hebben toen aangegeven 
dat zij hun deel van het bedrijventerrein willen ontwikkelen. In augustus 2017 zijn de 
initiatiefnemers weer bij het toenmalige college geweest. Dit naar aanleiding van het advies 
van het Havenlab. Het Havenlab heeft geadviseerd te kijken naar een herontwikkeling van 
dit gebied, ter ondersteuning van een levendige haven.

Altijd heeft het college heel helder gemaakt dat bij herontwikkeling naar bijvoorbeeld 
woningbouw, ze naar het hele gebied kijkt. Een visie voor dit gebied moet een integraal en 
gedragen plan zijn.

De initiatiefnemers hebben dit serieus opgepakt. Ze zijn gaan inventariseren welke 
ondernemers op het terrein mee willen doen met deze plannen. Ook hebben ze een 
professioneel advies gevraagd en laten zij zich professioneel ondersteunen.

Werken in de geest van de Omgevingswet
Om te stimuleren dat een initiatiefnemer omwonenden vroegtijdig betrekt bij zijn plannen zijn 
in de Omgevingswet regels opgenomen voor initiatiefnemers. De initiatiefnemer moet in de 
aanvraag aangeven of en hoe er overleg is geweest met belanghebbenden. Dit staat in 
artikel 16.55, zesde lid van de Omgevingswet. Dit wordt nog verder uitgewerkt in de 
Omgevingsregeling.
Voor de overheid is het dan bij de aanvraag meteen duidelijk of belanghebbenden echt 
vroegtijdig betrokken zijn bij een initiatief. De overheid moet de informatie die bij de 
participatie is gekregen, betrekken bij de belangenafweging. De Participatie is vormvrij. 
Gemeenten kunnen hier beleid voor opstellen.
Ook de integrale aanpak komt voort uit de uitgangspunten van de Omgevingswet. Het 
vroegtijdig betrekken van de ketenpartners voorkomt vertraging achteraf. Dit verschilt dus 
van de huidige werkwijze van het opstellen van een stedenbouwkundig programma van 
eisen (SPVE), waarbij alleen de ruimtelijke aspecten aan de orde komen.

Participatie: de raad laat los, maar niet in de steek
Het voorstel om te komen tot een visie en welke stappen we daarin nemen is met de 
initiatiefnemers besproken. Participatie onder de Omgevingswet wordt door de 
initiatiefnemer zelf gedaan. Ook is het hen duidelijk dat er nu nog niet vanuit de inhoud met 
de belanghebbenden wordt gespreken. Daarvoor is nog onvoldoende duidelijk waar de 
inhoud straks aan met voldoen.

Participatie wil niet zeggen: geen weerstand! Participatie is nodig om een afgewogen besluit 
te nemen met inbreng van de mening van alle belanghebbenden.

De gemeenteraad stelt de kaders vast. De invulling van rol van de raad bij dit proces 
is nog niet helemaal duidelijk
De initiatiefnemers geven aan het prettig te vinden als er vanuit de raad een raadwerkgroep 
meedenkt. De raad zal zelf moeten bepalen of dit te realiseren is.

Lessen uit het Havenlab
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Wat we vanuit het experiment met het Havenlab hebben geleerd is dat het goed is om 
tussen de formele besluitvorming door, op informele wijze met elkaar in gesprek te gaan. 
Vanuit het Havenlab hebben we ook geleerd dat ook de formele momenten belangrijk zijn. 
Op die momenten is de hele gemeenteraad betrokken bij en geïnformeerd over het proces. 
Dit proces zou daarom ook moeten starten met een informeel gesprek over de ideeën van 
de initiatiefnemers.

Gesprek in de commissie Ruimte op basis van de motie ‘Samenspraak 
Commissievergaderingen’
Deze motie geeft aan:
“de bestaande inspraak mogelijkheid voor inwoners in commissievergaderingen zowel door 
inwoners als door het CDA als onvoldoende wordt ervaren en niet meer past in de tijd van 
burgerparticipatie.
Voor een betere meningvorming in commissievergadering is een dialoog met inwoners vereist. 
Het gaat om samenspraak in plaats van inspraak. Daarom roept het CDA op om echt in 
gesprek te gaan met inwoners. De landelijke vernieuwingsbeweging Code Oranje stelt ook 
experimenten voor om inwoners te betrekken bij het politieke debat.
Samenspraak in commissievergaderingen sluit ook aan op de onderzoeksresultaten en 
aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamercommissie "Burgers aanzet in Heemstede" 
De raad wil meer betrokkenheid en duidelijkere spelregels. Raadsleden hebben aangegeven 
actieve burgers niet teleur te willen stellen, maar ook mimte willen behouden om zelfstandige 
beslissingen te nemen over burgerparticipatietrajecten.
Roept de raad op om bij wijze van onderzoek, in de komende raadsperiode door te 
experimenteren een vorm te vinden waarbij meer recht gedaan wordt aan samenspraak, 
bijvoorbeeld door wisselende gesprekspartners uit te nodigen voor incidentele 
commissievergaderingen. Op deze manier wordt het denkraam voor de commissie mnd een 
onderwerp vergroot en krijgt de commissie meerzicht op opvattingen en belangen."

Op basis van deze motie zou bij de besluitvorming een gesprek kunnen plaatsvinden tussen 
de initiatiefnemers en de commissie Ruimte.

Communicatie
Na een positief besluit zal de gemeente samen met de initiatiefnemers in een persbericht 
laten weten dat hier een bijzonder proces zal gaan plaatsvinden. Dat iedereen die belang 
heeft bij dat stukje bedrijventerrein betrokken kan worden bij dit proces.

Ook zal de gemeente een rol kunnen spelen in de communicatie van de berichtgeving van 
de initiatiefnemers. Bijvoorbeeld op sociale media.

DUURZAAMHEID
Het spreekt vanzelf dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel zal uitmaken van de kaders.

BIJLAGEN
• kenmerk: 690721 onderwerp: Ontwerp voor de haven van het Havenlab; 30 maart 

2017
• kenmerk: 709505 onderwerp: Procesvoorstel Havenkwartier
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