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Samenvatting
Op diverse onderdelen is een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het door het
Havenlab gepresenteerde ontwerp. Het ontwerp voor de haven is een goed vertrekpunt om uit te
werken tot een technisch ontwerp. Er zijn nog enkele uitdagingen, maar daar zijn naar onze mening
voldoende ontwerpoplossingen voor. Dit brengt soms extra kosten met zich mee.
Geadviseerd wordt om de passanten ook ’s nachts te laten verblijven. Dit vergt wel enige
voorzieningen. In de uitwerking van dit plan kan worden uitgezocht of dit rendabel is.
Ook is het belangrijk dat dat er een structurele oplossing komt voor het toezicht. Ook hiervoor dient
nog een plan te worden gemaakt. De eventuele transformatie van het bedrijventerrein biedt een kans
de haven nog aantrekkelijker te maken. Het nu geraamde bedrag voor de ontwikkeling van deze
haven is ca. €2.000.000.

1. Inleiding
Het college is verheugd dit voorstel op deze manier te mogen ontvangen van de gemeenteraad. Het
voorstel oogt professioneel en we zijn ons er van bewust hoeveel werk deze betrokken inwoners van
Heemstede in dit voorstel hebben gestoken. Ondanks dat er een krappe tijdsplanning was, hebben wij
getracht alle relevant aspecten van dit ontwerp te onderzoeken en te voorzien van een advies. We
zien dit dan ook als een eerste, zeer uitgebreide toets.
De gemeenteraad heeft gevraagd dit ontwerp te bezien op de volgende onderwerpen.
1. Inpassing Ruimtelijke Kaders,
2. Handhaving,
3. Financierbaarheid
4. Verhouding eerste en tweede fase (1e = haven, 2e = bedrijventerrein)
5. Betrokkenheid Havenlab in het vervolg
6. De twee vragen van de werkgroep bedrijventerrein (van het Havenlab) onder par.16.6
In deze notitie komen deze onderwerpen aan de orde.

2. Inpassing in de ruimtelijke kaders
2.1 Verkeer
Het ontwerp heeft gevolgen voor de verkeerscirculatie in het plan. Er zijn drie aandachtsgebieden:
De groene inrichting van de Industrieweg;
Het afsluiten van de Van der Eijndekade voor vrachtwerkeer;
De multifunctionele inrichting van de Parallelweg
Industrieweg
Een volledige groene inrichting en dus een afsluiting van dit deel van de Industrieweg is op dit
moment niet haalbaar: Vooral vanwege het kunnen rondrijden van verkeer en met name de
hulpdiensten. Daarnaast voorziet dit gedeelte van de industrieweg ook in het parkeren (8pp). Het
voorstel hier is bij de uitwerking van het plan rekening te houden
met een mogelijkheid dat het verkeer kan blijven rijden op de
Industrieweg, maar dat er wel eenrichtingsverkeer wordt
toegepast. De inrichting van dit gedeelte zal wel zo groen als
mogelijk zijn. Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om het
vrachtverkeer te laten keren zodat ze niet over dit deel van de
industrieweg hoeven te rijden.
In een volgende fase, bij een eventuele transformatie van het
bedrijventerrein, kan in het ontwerp worden voorzien in een
groene zone aan deze zijde.
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Van den Eijndekade
Het voorstel van het Havenlab is om het vrachtverkeer van de Van der Eijndekade te weren. Het
bedrijventerrein kent op dit moment maar twee ingangen om de bedrijven te bereiken: de Van der
Eijndekade en de Cruquiusweg, kruispunt Javalaan (thv HBC). Het weren van vrachtverkeer is op dit
moment dus niet mogelijk.
Er is wel een onderzoek gaande naar de ontsluiting van de Cruquiusweg. Aan dit onderzoek zou ook
een extra ontsluiting van het bedrijventerrein kunnen worden gekoppeld.
Ook zal nader worden onderzocht of er wellicht een eenrichtingsverkeer kan komen en geluidsarm
asfalt kan worden toegepast.
Ten behoeve van de al bestaande 30 km zou een smileybord kunnen worden geplaatst.
Parallelweg
Bij de parallelweg draait alles om de inrichting. Afsluiten is niet mogelijk, maar
een inrichting voor auto te gast, en het instellen van eenrichtingsverkeer
(Noord-Zuid), is wel mogelijk. Door het verhoogd aanleggen van dit gebied
zal er optisch ook een barrière zijn. Bij evenementen kan dit gedeelte
vanzelfsprekend worden afgesloten. Indien mogelijk kunnen ook nog
parkeerplaatsen worden meegenomen in het ontwerp, ten behoeve van de
ambulante horeca.

Parkeren
In het plan zijn 22 parkeerplaatsen opgenomen. Globaal is uit te rekenen dat wanneer alle functies
tegelijkertijd worden uitgeoefend 34-46 plaatsen nodig zijn, mede-afhankelijk van de grootte van de
rondvaartboot. Hierbij is de compensatie voor de omvorming van de Industrieweg (8 pp)
tot groene boulevard nog niet meegenomen. De situatie dat alle functies tegelijkertijd zullen worden
gebruikt zal niet veel voorkomen. Gebruik van de sloepen, verhuur van bootjes en de rondvaartboot
zal vooral in het weekend gebruikt worden, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van de
parkeerplaatsen aan de Industrieweg en de Nijverheidsweg. De horeca zal ook buiten het weekend en
’s avonds open zijn. Dubbel gebruik van parkeerplaatsen ligt dan ook voor de hand. Ook wordt
verwacht dat veel gebruikers van bijvoorbeeld de vast ligplaatsen in de buurt zullen wonen e op de
fiets zullen komen.
Fietsparkeren
Het is goed om ruimte te maken voor fietsparkeren. Dit is ook voor een groot deel voor de horeca,
bootverhuur en rondvaartboot. Een onderbouwing hiervoor is erg lastig, de fietsparkeerkencijfers van
de CROW geven ook geen duidelijkheid hierover. Voor het hele havengebied wordt rekening
gehouden met 30 à 50 fietsparkeerplekken. Hiervoor heeft het Havenlab een locatie aangewezen in
het ontwerp. Dit is waarschijnlijk onvoldoende. Ook hier zal een nader onderzoek duidelijkheid moeten
geven over de hoeveelheid fietsparkeerplekken en de locatie ervan. De verwachting dat dit geen
beletsel zal vormen bij de uitvoering van dit ontwerp
Conclusie
Het volledig afsluiten van de industrieweg kan op dit moment niet. Gekozen wordt voor
eenrichtingsverkeer en een zo groen mogelijke inrichting.
Vrachtwagens kunnen nog niet worden geweerd van de Van den Eijndekade.
De Parallelweg zal goed moeten worden ingericht om multifunctioneel te kunnen zijn met
eenrichtingsverkeer en auto te gast.
Vooralsnog is de conclusie dat het parkeren geen problemen zal opleveren. Dit zijn echter aannames,
voor het definitief ontwerp zal een uitgebreid parkeeronderzoek moeten plaatsvinden over de precieze
gevolgen voor het parkeren.
Fietsparkeren is een ook aandachtpunt waar door middel van een nader onderzoek meer duidelijkheid
over moet komen.
6

Een nieuw perspectief voor de Haven

12 mei 2017

2.2 Inrichting openbare ruimte
Groenstrook en profiel Havenstraat
Het groen langs de Havenstraat is waarschijnlijk niet te realiseren zoals het nu op het huidige ontwerp
is getekend.
In het ontwerp is de groenstrook getekend als een strook van
3,5 meter. Hierin is geen rekening gehouden met de oude
kademuur. Onderzocht kan nog worden of het mogelijk is deze
kademuur te verwijderen. De kosten hiervan zullen aanzienlijk
zijn. Bovendien is het de vraag of dit wenselijk is.

Ontwerp in het plan Havenlab

Mogelijk nieuw ontwerp

De bestaande bomen staan niet goed op de bovenstaande dwarsprofielen. Er staan nu geen bomen
op de kade. Deze staan in de strook waar nu de nieuwe parkeervakken komen. De bestaande bomen
sparen is niet mogelijk met deze parkeeroplossing.
Het karakter van een smalle blokachtige groene zone met daarin enkele bomen is mogelijk nog wel te
realiseren. De groenstrook tussen parkeerplaats tot kademuur lijkt nu 1,40 meter breed te worden. Dit
is niet veel, maar het is mogelijk hier nog wel enkele (kleinere) bomen te planten. Zo veel als mogelijk
dient te worden aangesloten bij het oorspronkelijke ontwerp.
Voor het groen in voetgangersgebied Havenstraat is een bedrag geraamd. De gebruikte eenheidsprijs
is te laag, de gemeente Heemstede gaat uit van een hogere eenheidsprijs (€35 i.p.v. €23).
Parallelweg Heemsteedse Dreef
Het groen (bomen en haag) langs de Heemsteedse Dreef is gepland op de locatie van het huidige
trottoir. In deze strook liggen veel kabels en leidingen. Het is niet mogelijk hier bomen op te planten.
Het verplaatsen van deze kabels en leidingen is kostbaar. Daarbij wordt door de landschapsinrichters
aangegeven dat de haag pal tegen rijweg het dwarsprofiel van de Heemsteedse Dreef verstoort. Ook
wordt aangegeven dat fietsers obstakelvrees kunnen ondervinden.
Het groen op de locatie van de huidige haag is wel mogelijk. In het ontwerp worden leibomen
voorgesteld. Het voorstel is om hier laanbomen te planten. Leibomen kennen op deze plek namelijk
twee nadelen: de lage vertakkingen verstoren het zicht op de haven (toch een parel aan de Dreef) en
7
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een lei-/snoeivorm past niet bij de beplantingskarakteristiek van de Heemsteedse Dreef. Met
laanbomen zoals elders langs de Dreef wordt wel de ruimte van de haven gemarkeerd, zoals het
Havenlab wil, maar niet het zicht op de haven gehinderd.
Zoals al opgemerkt bij verkeer dient de inrichting van de multifunctionele ruimte aan de kop van de
haven goed te worden vormgegeven in het definitief ontwerp. Het feit dat er ook auto’s zullen rijden,
weliswaar niet hard, en auto’s zullen stoppen bepaalt de sfeer van het gebied in hoge mate.
Ook hier is de gebruikte eenheidsprijs is te laag, de gemeente Heemstede gaat uit van een hogere
eenheidsprijs (€35 i.p.v. €23).
Groene inrichting Industrieweg
Op dit moment is de Industrieweg goed voorzien in groene ruimte. Het idee om dit gebied nog groener
in te richten, is op dit moment niet realistisch. Deze kant zal toegankelijk blijven voor minimaal
voetgangers, helemaal als de rondvaartboot hier stopt. Mensen die slecht ter been zijn en hier moeten
in- en uitstappen, kunnen niet over het gras. Gras zal bovendien snel slijten. Vanuit verkeer is al
aangegeven dat in de eerst fase de Industrieweg niet op deze manier kan worden ingericht. De
inrichting van de Industrieweg zal op een andere manier, maar zo veel als mogelijk groen, worden
ingericht in het definitieve ontwerp.
Kunstwerk
Eind van de waterpartij is een leuke plek voor een kunstwerk! Landmark is niet nodig, dat is de hele
omgeving al, Plek is nu wel open, maar nogal treurig en vergeten. Wellicht kan hiervoor een prijsvraag
worden uitgeschreven? Let op: zichtas kanaal - Dreef niet verstoren.
Voorzieningen voor kinderen
Op het onbebouwde grasveld langs de Van den Eijndekade zijn speelvoorzieningen gepland. Dat
betekent dat de huidige speelplaats wordt vergroot. Het wandelpad vanaf de Van den Eijndekade is
tevens een toegangspad voor nooddiensten (brandweer). Afstemming van invulling van dit gebied
met de brandweer is noodzakelijk.
Afvalinzameling
Een locatie waar 3 ondergrondse afvalcontainers geplaatst kunnen worden is zeer wenselijk.
Er wordt nu onderzoek gedaan naar de toekomst van de afvalinzameling in Heemstede. Meer service
voor waardevolle grondstoffen is één van de uitgangspunten. Voldoende brenglocaties voor glas en
papier/karton is zeker wenselijk. Mogelijk ook voor PMD (plastic, metaal, drankenkartons).
Dit was oorspronkelijk beoogd in het plan Watertoren; langs de haven aan de Van den Eijndekade,
maar dit uiteindelijk nooit gerealiseerd. Ook in het plan Havendreef is nu geen ruimte voor
gereserveerd voor containers voor glas/papier/plastic.
Het is wenselijk dat het college de noodzaak van deze containers vaststelt. Dan kan er bij de
uitwerking (in het DO) een geschikte locatie gezocht worden. Het plaatsen van extra afvalcontainers
stuit vaak op weerstand. Daarom wordt de buurt betrokken bij de keuze van de locatie.
De kosten voor het plaatsen van een ondergrondse container bedraagt ca. € 8.000 er stuk. Voor drie
containers moet dus rekening gehouden worden met € 24.000
Laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen
In de openbare ruimte moeten ook voorzieningen komen voor het opladen van elektrische auto’s en
fietsen.
Verlichting
Ten behoeve van de verlichting boven en onder water dient een nadere uitwerking te worden
gemaakt.
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Beeld

De foto's geven een goed beeld van wat wordt verwacht.
Overige algemene opmerkingen over de inrichting openbare ruimte
Het is echt nog een voorlopig ontwerp. Er is nog heel wat detaillering nodig. In de Havenstraat moeten
veel functies en parkeren samenkomen. Dit is erg krap. De hoeveelheid aan losse elementen (banken,
afvalbakken, lichtmasten, fietsparkeren en ondergrondse afvalcontainers) staan niet op de tekening.
De uitwerking van dit ontwerp moet zo dicht mogelijk bij de ambitie van het Havenlab komen.
Conclusie:
De voorgestelde groene inrichting aan de Havenstraat is niet te realiseren. Er is echter wel een groene
inrichting te realiseren in de overgebleven strook van 1.40m. In het definitief ontwerp zal dit nader
uitgewerkt worden.
De wens om de stoep aan de Heemsteedse Dreef groen in te richten wordt niet ondersteund. De
groene strook langs de Dreef kan wel anders worden ingericht en met laanbomen in plaats van
Leibomen.
Er zijn extra kosten voor de groene richting vanwege een te lage schatting van de ontwerper. Deze
bedragen ongeveer: €15.000.
De industrieweg kan in de eerste fase niet op de voorgestelde manier worden ingericht. Een
aangepast -maar wel groen- ontwerp zal in het definitieve ontwerp worden opgenomen.
Een kunstwerk aan het einde van de Zwaaihaven is leuk! Wellicht een prijsvraag?
Er moeten afvalcontainers worden geplaatst, kosten hiervoor zijn €24.000.
Er dienen oplaadvoorzieningen te komen voor auto’s en fietsen.
Een gedetailleerdere uitwerking van de losse elementen (incl. verlichting) komt in het definitieve
ontwerp.
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2.3 Inrichting haven
Het voorstel voor de inrichting van de haven zit goed in elkaar. Een aantal aandachtpunten:
Trailerhelling
De trailerhelling dient nog nader uitgewerkt te worden, waarbij het een aandachtspunt is in hoeverre
deze goed te gebruiken is in combinatie met de huidige functie van de Industrieweg. De trailerhelling
is geprojecteerd ter hoogte van een riool overstort. De grootte van de overstort zorgt ervoor dat er
meer afstand tot de overstort moet worden gehouden. Dit kan worden opgelost door in de verdere
uitwerking de botenhelling iets te verschuiven. In het definitief ontwerp moet de vorm ook nog nader
worden beschouwd. Wellicht kan deze haaks, zoals in huidige situatie.
Laadpalen
Voor de laadpalen die aan de vaste ligplaatsen worden gekoppeld of die voor passanten beschikbaar
zijn, wordt ervan uit gegaan dat deze voorziening kan worden overgelaten aan een commerciële partij,
vergelijkbaar met de laadvoorzieningen voor elektrische auto's. De haalbaarheid hiervan dient met
deze partijen nog te worden besproken. Het wordt aanbevolen om te kiezen voor een partij die bij
watersporters bekend is.
Aanmeervoorzieningen
De aanmeervoorzieningen voor het afsluitbare deel in de haven dienen zodanig te worden
geconstrueerd dat het goed vastleggen van de particuliere boten gewaarborgd is. Omdat ook extra
voorzieningen worden aangeboden (elektra, water), dient een nieuw ligplaatstarief te worden
vastgelegd. Uitgangspunten voor dit tarief moeten nog worden bepaald.
Van der Eijndekade
Het trottoir aan de Van den Eijndekade is niet het
meest prettige pad om een rondje om de haven te
lopen. Hoewel een ca. 3 m breed trottoir aanwezig is,
is dit door obstakels (m.n. ondergrondse containers)
feitelijk onbruikbaar. Het is ook de koude zijde met
wind en schaduw. Voorgesteld wordt een lage steiger
aan te leggen tot aan de Zwaaihavenbrug. Het rondje
haven kan dat wel worden gemaakt De kosten
hiervoor bedragen € 55.000 extra.
Eigendom
De steiger is doorgetrokken langs particulier terrein. Dit blokkeert het gebruik van de oever voor het
aanleggen van een vaartuig van de particuliere eigenaar. Indien het eigendom van een burger grenst
aan het water, dan mag deze zonder vergoeding daar zijn eigen boot aanleggen. Er moet met de
eigenaren worden gesproken over de aanleg van het ontwerp en het eigen gebruik door de eigenaar.
Waterdiepte
Langs de bestaande kademuren/damwanden kan niet zonder meer een waterdiepte van 2,5 m
worden gerealiseerd. Dit hangt af van de constructie van kades/damwanden. Soms is een
onderwaterbanket (ondiepte langs de oever) onderdeel van de oeverconstructie.
Kademuren
Er moet worden nagegaan wat de onderhoudstoestand van de bestaande kademuren/damwanden is
en of de restlevensduur van deze werken nog minstens even lang is als de geplande nieuwe
voorzieningen. Is dit niet het geval dan is er extra budget nodig om de oever voorzieningen zodanig te
herstellen dat ze even lang mee gaan als de nieuwe steigers die er langs worden aangebracht.
Zwemwater
Het programma van eisen gaat uit van zwemwater. Het actief aanbieden van zwemwater betekent dat
er aan specifieke eisen moet worden voldaan. Dit is voor Heemstede niet haalbaar. Bovendien is het
combineren van varend verkeer en recreatieve zwemmers geen gewenste combinatie. Zwemmen kan
niet worden toegestaan in de haven.
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Conclusie
Het rondje Haven kan pas echt comfortabel worden gelopen wanneer een extra steiger wordt
toegevoegd aan de Van den Eijndekade, kosten hiervoor zijn 55.000
Trailerhelling moet worden verplaatst vanwege riool overstort
Laadpalen commercieel onderbrengen
Aanmeervoorzieningen moeten worden gewaarborgd
Er moet een gesprek komen met de eigenaar waarlangs de steiger nabij de Kwakelbrug is gelegen
Waterdiepte moet worden onderzocht om aanleg te garanderen
Kademuren moeten nader worden onderzocht of ze even lang mee gaan als de nieuwe voorzieningen
Het kan geen zwemwater worden

2.4 Beheer openbare ruimte
Beheersplaatje
De detailkeuze voor het straatmeubilair moet nog worden gemaakt, maar de vraag is nog welk
uitstralingsniveau de openbare ruimte rond de haven krijgt. Des te bijzonderder het meubilair, des te
hoger de vervangingskosten bij schade of slijtage. Het reguliere onderhoudsbudget is nu beperkt,
aangezien het aantal objecten beperkt is en er geen afwijkend meubilair aanwezig is. Het uiteindelijke
beheersplaatje voor het straatmeubilair kan pas worden opgesteld als hiervoor een keuze is gemaakt.
Standaard onderhoud
Het standaard onderhoud (schoonmaken openbare ruimte, legen afvalbakken, onderhoud straatwerk)
zal worden meegenomen in de reguliere onderhoudscontracten.
Conclusie
Bijzonder meubilair brengt hogere vervangingskosten met zich mee bij schade, de keuze hiervoor
moet in het definitieve ontwerp worden gemaakt.
Standaard onderhoud gaat mee in reguliere contracten.

2.5 Beheer haven
Vanuit handhaving en Beheer is vooral het toezicht en directie tijdens de aanleg, het reguliere
onderhoud en de handhaving een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast is er een aantal
kanttekeningen te maken die nader uitwerking vergen of waar een aanpassing van standpunt nodig is.
Duurzaamheid en onderhoud
Het ontwerp kent enkele lastige onderdelen om een goed beheer te kunnen garanderen. Dit betreft
met name de steigers die boven het water komen te liggen. Heldere afspraken met Rijnland over de
onderhoudsverantwoordelijke zijn hiervoor noodzakelijk. Ook het schoonmaken van de haven na
evenementen is een aandachtspunt waar met de initiatiefnemers van evenementen duidelijke
afspraken gemaakt moeten worden. Het streven naar zo onderhoudsvrij mogelijke materialen en
voorzieningen is een goed uitgangspunt. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met de
onderhoud- en de vervangingskosten. Deze kunnen pas worden aangegeven als de definitieve
materiaalkeuze bekend is.
Onderhoudscontracten
Voor een aantal werkzaamheden zullen nieuwe onderhoudscontracten moeten worden afgesloten,
zoals voor de watervoorziening (legionella), de elektravoorzieningen (beheerder). Ook afspraken over
(drijf)afval bij evenementen moeten goed worden vastgelegd.
Voor de verlichting dient gekeken te worden in hoeverre het gewenste verlichtingsniveau en voorzieningen ondergebracht kan worden in de reguliere onderhoudscontracten.
Conclusie
Schoonmaken haven na evenementen is een aandachtspunt.
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Standaard onderhoud gaat mee in de reguliere onderhoudscontracten, voor nieuw onderhoud moet dit
nog worden ondergebracht in nieuwe contracten.
Beheersplaatje haven, steigers en voorzieningen moet nader worden uitgewerkt.

2.6 Passantenhaven
Het plan gaat voor een groot deel uit van het aanbieden van ligplaatsen voor passanten. Nachtelijk
verblijf is daarbij echter niet toegestaan. Bij een passantenhaven gaan recreanten er normaal
gesproken vanuit dat er 's nachts verbleven kan worden. Praktisch gezien is handhaving van een
passantenhaven waar een nacht verbleven mag worden, eenvoudiger dan waar dat niet mag. In het
laatste geval betekent dit controle in de late uren. Indien verblijven wordt toegestaan, bepaalt het
havenreglement de voorwaarden. Het toestaan van nachtelijk verblijf, mits daarvoor helder regels
worden opgesteld wordt daarom geadviseerd. Dit vergroot daarbij de aantrekkelijkheid van de haven.
Twee kanttekeningen dienen daarbij wel gemaakt te worden. Allereerst moet nog worden uitgezocht
wat dat betekent voor het aanbod van sanitair en douchegelegenheid. Deze functies zijn nu niet
opgenomen in het ontwerp. Daarnaast is de bereikbaarheid voor zeilboten dan ook aan te bevelen
aangezien de staande mastroute over de Ringvaart gaat. De openingstijden of openingstechniek van
de voormalige Kwakelbrug zijn dan bepalend voor de
toegankelijkheid.
De Kwakelbrug mag alleen zelf bedient worden door
geregistreerde gebruikers die in het bezit zijn van een pasje.
Voor anderen dient de havenmeester de brug te bedienen, dit
kan ook op afstand, er moeten dan wel camera's, sensoren e.d.
aangebracht worden. Hier is in de kosten van het plan rekening
mee gehouden.
Opgemerkt wordt dat indien er niet veel vrije passantenplaatsen
zijn, en een havenmeester aangesteld wordt, deze ook de vaste
ligplaatsen kan verhuren aan passanten bij afwezigheid van de
vaste huurder, dit levert extra inkomsten op.

Conclusie
Passantenhaven met overnachtingen wordt geadviseerd. Dit vraagt wel extra voorzieningen. De
kosten hiervoor moeten worden onderzocht.

2.7 Handhaving
Door het Havenlab is aangegeven dat de toezicht en handhaving structureel georganiseerd dient te
worden (3.3). Daarbij is het idee aangegeven dat een havenmeester kan worden aangesteld met
handhavingsbevoegdheden. De havenmeester zou zich ook kunnen bezighouden met taken als
brugbediening en hulp bij de botenhelling.
De aanpassing van het havengebied naar een verblijfsgebied (met het accent op het voor- en
zomerseizoen) betekent dat aanwezigheid van de functie van havenmeester anders wordt dan in het
verleden is geweest. Met name de wens van omwonenden om duidelijke regels en strenge
handhaving maakt dat extra capaciteit nodig is. Aangezien er in de exploitatie niet voldoende
middelen gegenereerd worden om extra ambtelijke formatie in te zetten, kan gedacht worden aan het
organiseren van een dagelijks beheer groep, waarbij inzet van de al aanwezige partijen kan worden
gecoördineerd door de gemeente. Hiermee kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een
gezellige en nette haven worden bereikt. Ook een optie is om voor de 3 havens in Heemstede ( met
Spaarneborgh, van Merlenhaven) gezamenlijk een havenmeester aanstellen, dit drukt de kosten en
verhoogt het gebruik en verbetert het beheer.
Vanuit het Havenlab is nog niet gesproken met voldoende partijen. Dit dient dus alsnog te gebeuren.
Mocht dit niet tot voldoende resultaat leiden, is een structurele verhoging van de
handhavingscapaciteit noodzakelijk. Aangezien de activiteiten in en rond de haven incidenteel zijn, is
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dit een relatief dure optie. Er dient immers gedurende een groot aantal uren per week (inclusief
weekend) inzet paraat te staan.
Reguliere handhavingscapaciteit
De reguliere handhavingsactiviteiten, zoals verkeerd parkeren, dumpingen van afval en fietswrakken,
kunnen worden meegenomen in de reguliere rondes. Ook de aanwezigheid van de BOA's tijdens
evenementen kan, indien inzet vroegtijdig kan worden ingepland, binnen de reguliere bezetting
worden opgepakt.
Conclusie
Onderzoeken of een dagelijks beheergroep te realiseren valt. Zo niet dan moet een structurele
uitbreiding plaatvinden van de handhavingscapaciteit kosten:
De reguliere handhavingsactiviteiten kunnen binnen de reguliere bezetting plaatsvinden.

2.8 Hoogheemraadschap van Rijnland
Het hoogheemraadschap heeft het beheer en onderhoud van primaire watergangen. Het Heemsteeds
Kanaal is een primaire watergang. Echter, het hoogheemraadschap voert geen beheer en onderhoud
uit in havens. Het hoogheemraadschap kan meegaan in de plannen indien de haven (tot de
Zandvaart) afgewaardeerd wordt, wat betekent dat het geen onderdeel meer uitmaakt van het primaire
water. Het gevolg hiervan is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud
van dit water in plaats van het hoogheemraadschap. Dit heeft als gevolg dat Heemstede
verantwoordelijk wordt voor:
 Baggeren: geraamd bedrag ca. € 65.000 excl. BTW, moet vrijwel direct worden uitgevoerd.
Voor het in beheer nemen van dit water is een verhoging van de jaarlijkse voorziening
baggeren benodigd van € 5.700,-; De cyclus voor baggerwerk in de haven is 10 jaar
 Schouw, het verwijderen van overmatige waterplanten en drijfvuil, dit is jaarlijks.
Daarnaast wordt een onderhoudsplan van de haven geëist. De steigerconstructies zijn zodanig
vormgegeven dat onderhoud een uitdaging zal vormen. Daarom eist het hoogheemraadschap een
onderhoudsplan dat aantoont dat goed onderhoud mogelijk is. De technische oplossing die bedacht
moet worden om de steiger op de kop van de haven verplaatsbaar (voor groot onderhoud) te maken
en om periodiek bij het water te kunnen om vuil te verwijderen zonder de steiger te verwijderen
(dagelijks beheer) zijn al meegenomen in de raming van de kosten van de haven. De precieze kosten
voor deze aanpassingen kunnen tijdens de technische uitwerking worden berekend.
Conclusie
Kosten voor baggeren komen bij de Gemeente Heemstede
De gemeente voert de schouw uit
De gemeente dient een onderhoudsplan te maken, waarin wordt aangetoond dat onderhoud kan
worden gepleegd. Aanpassing van de grote steiger ( hij moet los kunnen) is daarvoor noodzakelijk.
Indien voldaan wordt aan het bovenstaande dan ziet het hoogheemraadschap geen bezwaren in het
ontwerp.

2.9 Overige aandachtspunten
Roeivereniging
De Roeivereniging heeft haar zorgen geuit over het gebruik van het kanaal en de haven.
Roeivereniging KRZV keert de roeiboten altijd in de haven, deze zijn 12 lang en ca. 5 breed incl.
roeispanen. Deze boten keren niet zo makkelijk als de rondvaartboot. Met dit ontwerp zou dat geen
enkel probleem moeten opleveren.
Algemeen
Bij toepassing van verlichting nadenken over hoe hiermee om te gaan in relatie tot energieverbruik. Te
denken valt aan lager lichtniveau in de nacht en uitschakelen buiten het seizoen. Nader uit te werken
in een definitief ontwerp.
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Ook een watertappunt te maken voor het vullen van flesjes drinkwater! Dit kan Waternet verzorgen
voor een vast bedrag per jaar.

2.10 Bestemmingsplan
Het plan valt grotendeels binnen het bestemmingsplan Havendreef. In dit bestemmingsplan is binnen
de bestemming Water al voorzien in de aanduiding Jachthaven. Ten oosten, zuiden en westen van de
haven gelden de bestemmingsplannen Bedrijventerreinen en Woonwijken noordoost. De aan het
water grenzende openbare ruimte is daarin bestemd voor Verkeer.
Er zijn een aantal punten waarop van het bestemmingsplan moet worden afgeweken.
Horeca op de ventweg: indien wordt gekozen voor standplaatsen kan dit via de APV worden geregeld.
Als hier meer permanente opstallen komen te staan dan moet er van het bestemmingsplan worden
afgeweken voor het gebruik en zo nodig ook voor de gebouwen. Ook moeten dan voldoende
parkeerplaatsen worden gerealiseerd, dit is mogelijk binnen de geldende bestemming Verkeer.
Avondhoreca in het plan Havendreef, hiervoor zal van het bestemmingsplan moeten worden
afgeweken. Uit nieuw onderzoek naar het parkeren is gebleken dat dit mogelijk zou moeten zijn.
De aanduiding Jachthaven loopt niet door tot aan de Kwakelbrug. In het ontwerp is wel voorzien in
steigers en aanlegplaatsen. Dit zal moeten worden aangepast in het bestemmingsplan.
De bouwmogelijkheid voor het bouwplan Accent kan komen te vervallen. In de volgende
bestemmingsplannencyclus, of, na 2019 het opstellen van een Omgevingsplan voor Heemstede, zal
een voorstel worden opgenomen hoe dit aan te passen.
Conclusie: de bestemmingsplannen vormen geen principieel obstakel voor het realiseren van dit plan.
De noodzakelijke afwijkingen lijken goed te onderbouwen.

2.11

Fasering aanleg haven

Hoewel het Havenlab aangeeft geen voorstander te zijn van een gefaseerde aanleg van het ontwerp
is dit helaas niet te voorkomen. De bouwwerkzaamheden bij Havendreef en de mogelijke
ontwikkelingen aan de Industrieweg zullen van invloed zijn op de aanleg van de haven. Inzet is
nadrukkelijk om zo veel als mogelijk tegelijkertijd op te leveren, fasering in tijd zal onvermijdelijk zijn.

3. Financierbaarheid
Het college komt tot een hoger bedrag dan hetgeen opgenomen is in het document “Nieuw
perspectief voor de haven”. Het verschil zit vooral in de voorbereidingskosten (planvoorbereiding,
onderzoeken, directievoering etc.), daarbij stelt het college een aanpassing voor aan het ontwerp dat
€55.000 gaat kosten, zijn er kosten voor het onderhoud van de steigers en de haven en er zijn een
aantal kosten voor de inrichting van de openbare ruimte hoger dan door het Havenlab is voorgesteld.
Op basis van de uitgaven in het document “nieuw perspectief voor de haven” komen we tot een
afschrijving van 30 jaar.
KOSTEN HAVEN
Raming Havenlab:

€ 1.211.000

Extra investeringskosten nav dit advies:
Extra kosten i.v.m. inrichting openbare ruimte
Extra kosten oevers (eventueel)
Aanleg voorzieningen tbv overnachten
Extra kosten Parallelweg

€
€
€
€
14
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Extra kosten voor aanpassing Van den Eijndekade geluid
Extra kosten aanleg steiger Van den Eijndekade
Kosten VAT1 (15% over stichtingskosten)

€
pm
€ 55.000
€ 200.000
---------------€ 2.000.000

Totaal (globaal) :

ca.

De mogelijke investering bedraagt ca €2.000.000. De kapitaallasten komen dan uit op ca €67.000 per
jaar.
Extra kosten structureel
Baggerwerkzaamheden ( eens per 10 jaar) jaarlijks
Schouw
Beheer en onderhoud haven en meubilair (afhankelijk van inrichtingskeuzes)
Handhaving, bijv. havenmeester
(afhankelijk van keuze)
pm

€

5.700
pm
pm

Exploitatie
Met de huidige inzichten kan de haven een opbrengst genereren van ongeveer € 20.000 per jaar. Dit
kan hoger worden bij het toestaan van verblijf ’s nachts en het aanpassen van de liggelden voor de
vaste ligplaatsen.
Het college voert in 2017 een voorbereidingskrediet op van €150.000. Dit is onderdeel van de door het
college voorgestelde investering voor in 2019 voor de Haven.
Accent
Het Havenlab geeft aan dat voor een goede ontwikkeling van de haven de bouwmogelijkheid voor
woontoren Accent moet komen te vervallen. Het college is het daarmee eens. Dit sluit niet uit dat in de
volgende fase – het ontwikkelen van het bedrijventerrein – nog een andere benutting van dit terrein in
beeld komt, maar het is wel van belang nu de financiële consequenties te regelen van het vervallen
van de woontoren Accent.
Het niet bouwen van deze woontoren leidt tot een gederfde grondopbrengst van € 495.230 en €
65.112 aan gederfde bouwleges. Deze opbrengsten van in totaal € 560.342 zouden aan de reserve
“centralisatie gemeentelijke huisvesting” toegevoegd worden. Hieruit wordt de afschrijving van het
Raadhuis gedekt tot het jaar 2043. De werkelijke afschrijving van het raadhuis loopt tot en met 2047.
Als de toevoeging achterwege blijft is de reserve “centralisatie gemeentelijke huisvesting” 4 jaar
eerder (in 2039) uitgeput en komen de afschrijvingslasten van € 129.925 eerder (4 jaar) ten laste van
de exploitatie. Deze periode vanaf 2039 valt buiten de scope van huidige meerjarenraming. In de
Kadernota 2018-2021 wordt voorgesteld de beoogde storting van € 560.342 te laten vervallen uit de
bestemmingsreserve “centralisatie gemeentelijke huisvesting”.

4.

Verhouding eerste en tweede fase (1e= haven, 2e
=bedrijventerrein)

(en de twee vragen van de werkgroep bedrijventerrein van het Havenlab onder
par.16.6)
Het Havenlab ziet de ontwikkeling van het bestaande bedrijventerrein als een boost voor de Haven.
En vindt dat de invulling van de oostkant van de haven ook een taak is waar zij op een of andere wijze
een verantwoordelijkheid bij zou moeten krijgen. Het college is van mening dat het herontwikkelen van
dit deel van het bedrijventerrein een kans is en onderschrijft daarmee de mening van het Havenlab.
Het herontwikkelen van een bedrijventerrein is echter een ingewikkelde en tijdrovende
aangelegenheid. Een dergelijk gebied bestaat immers uit eigenaren en ondernemers die belangen
hebben. Er hebben zich een tweetal ondernemers gemeld die het college hebben gevraagd een visie
1

Voorbereiding, administratie en toezicht
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te maken voor dit deel van het bedrijventerrein. Omdat bedrijventerreinen ook in regionaal verband
moeten worden beschouwd heeft het college een overleg met de Provincie gehad over deze
mogelijke ontwikkeling. De Provincie kan zich vinden in een eventuele transformatie, maar
waarschuwt er wel voor dat eventueel verhuizende bedrijven een plek zullen moeten vinden op
bestaande bedrijventerreinen in de omgeving. De provincie zal geen nieuwe bedrijventerreinen
ontwikkelen ten behoeve van deze transformatie.
Het college heeft aan de initiatief nemende ondernemers
aangegeven dat er pas begonnen kan worden met het opstellen
van een visie of opstellen randvoorwaarden, indien duidelijk is dat
de betrokken eigenaren/ondernemers uit dit gebied achter een
dergelijke ontwikkeling staan. Dat het Havenlab bij deze
ontwikkeling betrokken blijft lijkt het college belangrijk. De eerste
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van dit gebied ligt
echter bij de ondernemers zelf.
Kortom het college kan zich voortellen dat een transformatie van dit deel van het bedrijventerrein
belangrijk is voor de ontwikkeling van de Haven tot aantrekkelijke plek in Heemstede. Welke functies
daar dan precies moeten terugkomen is straks aan de gemeenteraad van Heemstede. De voorzet van
het Havenlab: Wonen, werken, recreëren, lijkt het college een goede eerste opzet. Eerst zal er echter
een consensus moeten zijn tussen de eigenaren uit het gebied. Daarna zal het college met een
voorstel komen hoe dit traject verder vorm te geven.

5. Betrokkenheid Havenlab bij het vervolg
Het Havenlab heeft aangegeven in het vervolg graag betrokken te blijven bij dit traject. Dat is wat het
college betreft goed mogelijk. Omdat het ontwerp een nieuwe technische fase in gaat, gaat het vooral
om het bewaken van het ontwerp. Voorgesteld wordt om het Havenlab per mail op de hoogte houden
van de vorderingen en per twee maanden een ’live’ terugkoppeling. Zodra er iets substantieels wijzigt
of wanneer er keuzes moeten worden gemaakt ( bijvoorbeeld keuzes voor meubilair, materialen etc.),
zal het Havenlab worden geconsulteerd. Léonie Wijker blijft het aanspreekpunt voor het Havenlab.

6. Vervolg inspanningen
Dit advies gelezen hebbende zullen de volgende inspanningen moeten worden gedaan:











Gedetailleerde uitwerking maken van het ontwerp
Vervolgonderzoek parkeren
Onderzoek naar extra ontsluiting bedrijventerrein
Uitwerking onderhoudsplan
Voorstel maken havenbeheer
Definitief kostenplaatje opstellen
Bestemmingsplan aanpassen
Overleg over de mogelijke transformatie bedrijventerrein
Diverse technische onderzoeken
Overige werkzaamheden
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7. Conclusie voor juni 2017
1. Het ontwerp voor de haven is een prima vertrekpunt om uit te werken tot een technisch ontwerp.
Er zijn een aantal uitdagingen. Hiervoor zijn naar onze mening voldoende ontwerpoplossingen. De
uitwerking van het plan zal zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke plan moeten liggen.
2. De volgende stap is dat een gedetailleerd (technisch) ontwerp wordt gemaakt. Hierin kunnen alle
ontwerpvragen die nog open staan worden meegenomen.
3. Geadviseerd wordt om de passanten ook ’s nachts te laten verblijven. Dit vergt wel enige
voorzieningen. In de uitwerking van dit plan kan worden uitgezocht of dit rendabel is. Ook is het
belangrijk dat dat er een structurele oplossing komt voor het toezicht. Ook hiervoor dient nog een
plan te worden gemaakt.
4. Een eventuele transformatie van het bedrijventerrein aan de Industrieweg en de Nijverheidsweg
biedt een kans de haven nog aantrekkelijker te maken.
5. Het nu geraamde bedrag voor de ontwikkeling van deze haven is €2.000.000.
6. Het afsluiten van de Industrieweg kan in deze fase niet.
Wij adviseren u het volgende: Dit plan is een uitstekend vertrekpunt voor de inrichting van de haven,
maar moet nader worden uitgewerkt om een goed beeld te krijgen van alle (ontwerp)technische en
beheersmatige gevolgen. Wij zijn van mening dat de voorgestelde haven de investering waard is,
stellen u voor het plan te gaan uitwerken en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
In december 2017 kan dan een uitgewerkt plan aan uw raad worden gepresenteerd.
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