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ONDERWERP
Ontwikkeling Haven van Heemstede, voorlopige vaststelling
SAMENVATTING
Voorgesteld wordt het voorliggende plan voor de ontwikkeling van de Haven, inclusief de
mogelijkheid tot overnachting, voorlopig vast te stellen en voor te leggen aan de commissie
Ruimte met een uitnodiging om mee te denken aan de mogelijkheden tot vermindering van
de jaarlijkse kosten. Daarnaast wordt voorgesteld om de steiger langs de Ankerkade, met
vingerpieren en de steiger om de toren, uit het plan van de Haven te halen en verder te
behandelen bij het inrichtingsplan van bouwproject Havendreef.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Gemeenten zijn onder meer gehouden aan de uitgangspunten gesteld door de Autoriteit
Consument & Markt (ACM) in het kader van de Wet markt en overheid.
BESLUIT B&W
1. Het voorliggende plan voor het project Ontwerp Haven van Heemstede, inclusief de
mogelijkheid tot overnachting, voorlopig vast te stellen;
2. De steiger langs de Ankerkade, met vingerpieren en de steiger om de toren, uit het
plan van de Haven te halen en verder te behandelen bij het inrichtingsplan van
bouwproject Havendreef;
3. Dit besluit voor te leggen aan de commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te
maken (B-Stuk).
AANLEIDING
Al jaren wilde de gemeente Heemstede de haven van Heemstede anders gebruiken en
inrichten. In het toenmalige collegeprogramma 2014-2018 (HBB, VVD en CDA) stond “Het
college ziet het ontwikkelen van de Haven als een kans voor de lokale economie, recreatie
en toerisme”. Het gereedkomen van het Watertorenplan en de vergevorderde plannen voor
Havendreef waren aanleiding in 2014 daadwerkelijk met de haven aan de slag te gaan. Op
een website werd gevraagd om suggesties, als start van de ontwikkeling van de haven. Het
aantal reacties was groot; er werden veel ideeën aangedragen om mee verder te gaan. Het
plan was hierbij 3 varianten te tekenen en deze in de inspraak te brengen.
Proces
Begin 2015 formeerde de gemeenteraad de raadswerkgroep Burgerparticipatie. Vanuit deze
werkgroep werd gezocht naar een pilot om te leren over (overheids)participatie. Na diverse
gesprekken met college en raad werd besloten het project Haven als pilot te gebruiken: de
inrichting van de Haven in handen te leggen van een groep inwoners.
Op een druk bezochte avond aan de Haven op 25 augustus 2015 stonden 17 personen op
die samen het Havenlab wilden vormen. Op 24 november van dat jaar besloot de raad
unaniem in te stemmen met het door het Havenlab opgestelde plan van aanpak. Ze gingen
aan de slag, met de raadswerkgroep als procesbegeleider.
Het Havenlab heeft een zeer zorgvuldig proces doorlopen om datgeen tot stand te brengen
wat het zich tot doel heeft gesteld; het maken van een aantoonbaar gedragen, definitief
ontwerp voor de Haven van Heemstede, met voor ieder wat wils. Daarbij hebben ze zich
gehouden aan het proces zoals is uitgestippeld in het Plan van Aanpak. Bij iedere overgang
naar een andere fase binnen het project, is terugkoppeling gevraagd aan de
Raadswerkgroep op de conclusies en resultaten van die fase. Ook daarbij is steeds richting
gevraagd voor de volgende fase. Het gehele proces en de onderbouwing van de door het
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Havenlab gemaakte keuzes staat in het door het Havenlab ingediende ontwerp: Nieuw
perspectief voor de Haven (verseon: 690721)
Draagvlak
Het Havenlab heeft de reacties gepeild tijdens een viertal bijeenkomsten. Steeds werd daar
het proces toegelicht, het ontwerp gepresenteerd en de gelegenheid gegeven om vragen te
stellen en in gesprek te gaan.
1. Gemeenteraad (27 oktober 2016);
2. Omwonenden (22 november 2016);
3. Bewoners Heemstede (14 december 2016);
4. Medewerkers gemeente (31 januari 2017).

Het bestuurlijk proces
 30 maart 2017: Raad: Ontwerp van Havenlab
 21 mei 2017: commissie Ruimte: Advies college over plan Havenlab
 19 juni 2017: commissie Ruimte: Technische uitwerking van VO naar DO
 14 december 2017: commissie Ruimte: Voorlopig technisch ontwerp vrijgeven voor
inspraak
 11 januari 2018: B&W: Voorlopig technisch ontwerp vrijgegeven voor inspraak
Op 19 juni 2017 heeft de commissie Ruimte ingestemd met de technische uitwerking van het
VO naar een DO voor de Haven. Hierbij diende het ambtelijk advies over het VO te worden
meegenomen. Hierbij is de expertise van een nautisch ingenieursbureau ingeschakeld, dat
samen met het Havenlab en de ambtelijke organisatie het plan heeft uitgewerkt tot een
Voorlopig Technisch Ontwerp.
In uw collegevergadering van 11 januari 2018 heeft uw het “Voorlopig technisch ontwerp van
de haven’ vrijgegeven voor inspraak (zie nr. 699693). Inmiddels is de inspraakprocedure
afgerond en zijn de reacties verwerkt in een concept-definitief ontwerp (DO). Het college
wordt voorgesteld dit plan voorlopig vast te stellen en er wordt voorgesteld het voorstel voor
te leggen aan de Commissie Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken.
Het huidige inrichtingsplan
Naar aanleiding van de inspraak is het plan op enkele punten aangepast. Zie hiervoor bijlage
4 (kenmerk 713770), Inspraakreacties en verwerking.
Ten opzichte van het oorspronkelijke plan is de botenhelling uit het plangebied gehaald en
verplaatst naar de Ringvaartlaan. Dit is gebeurd in goed overleg met de bewoners van het
woonwagenkamp aan de Ringvaartlaan. Daarnaast zijn de sanitaire voorzieningen verplaatst
van nabij de woontoren uit het bouwproject Havendreef, naar de verlaagde kade aan de
Havendreef (zie tekening met kenmerk 713766).
Wij stellen u voor het nu voorliggende concept-ontwerp voor te leggen aan de commissie
Ruimte om haar zienswijzen kenbaar te maken.
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MOTIVERING
1.1 Inspraak heeft plaatsgevonden
Tussen 29 januari en 9 maart 2018 is er gelegenheid gegeven om zienswijzen te geven
over het plan. Op 27 februari is er een inloopavond geweest in het raadhuis. Deze
bijeenkomst is door ongeveer 50 personen bezocht. Er zijn 17 zienswijzen ontvangen,
waarvan 1 zienswijze een collectieve van 22 personen is. Hierop is door de gemeente
een reactie gegeven en soms heeft dit geleid tot aanpassing van het ontwerp.
1.2 Havenlab is in het gehele proces meegenomen
De leden van het Havenlab zijn in het proces van uitwerking van hun plan betrokken.
Ook zijn de inspraakreacties en de verwerking hiervan met het Havenlab besproken. Het
toestaan van nachtverblijf en de sanitaire voorzieningen zijn een toevoeging van de
gemeente en maken geen onderdeel uit van het ontwerp van het Havenlab. Over de
beantwoording van deze punten hebben zij zich onthouden van reactie, omdat het geen
onderdeel uitmaakt van hun plan. Over de rest van de inspraakreacties en de
verwerking is men tevreden. De aanleg van een botenhelling is de enige
randvoorwaarde geweest dat het Havenlab van de gemeente heeft ontvangen, maar
men heeft er geen moeite mee als deze naar een alternatieve locatie wordt verplaatst.
2

De steiger langs de Ankerkade, met vingerpieren en de steiger om de toren, behoort tot
het bouwplan Havendreef
Deze steigers behoren bij het bouwplan Havendreef. Het Havenlab heeft om het
uniforme uiterlijk van de Haven te bewaken deze steigers in het ontwerp van de gehele
Haven meegenomen. De realisatie van Havendreef gaat in hoog tempo door. Om aan
de verplichtingen richting hun kopers en die van de gemeente te kunnen voldoen moet
de ontwikkelaar beginnen met de voorbereidingen van de aanleg. De ontwikkelaar legt
deze steigers namelijk aan, maar volgen het ontwerp van het Havenlab. Daarbij dienen
de steigers van Havendreef hetzelfde uiterlijk te hebben en van dezelfde materialen te
zijn gemaakt en aan dezelfde engeneeringseisen te voldoen als de steigers van de
gemeente. Dit om visueel één beeld te hebben in de haven en hetzelfde beheer voor de
gehele Haven. De steigers krijgt de gemeente na aanleg in beheer.

FINANCIËN
Op 19 juni 2017 heeft de commissie Ruimte een voorbereidingskrediet van €200.000
vrijgegeven voor de uitwerking van het ontwerp naar een technisch voorlopig ontwerp.
Op 2 november 2017 heeft de raad het totale budget van €2.000.000 in de begroting
opgenomen voor de voorbereiding en de uitvoering van de ontwikkeling van de Haven.
Het voorstel voor de ontwikkeling van de Haven inclusief sanitaire voorzieningen en inclusief
de mogelijkheid tot overnachting heeft een geraamde investering van € 2.000.000 met een
jaarlijkse afschrijvingslast van € 66.700 en jaarlijkse exploitatiekosten van € 80.000.
Realisatiekosten
Voor het project is een krediet beschikbaar van €2.000.000. Een globale kostenraming geeft
aan dat het werk binnen de raming van €2.000.000 kan worden uitgevoerd. Na de
vaststelling van het plan worden de diverse onderdelen verder uitgewerkt op besteksniveau,
inclusief een gedetailleerde kostenbegroting.
De jaarlijkse afschrijvingslast (€ 66.700) van de investering van € 2.000.000 wordt gedekt uit
de in 2018 gevormde bestemmingsreserve “Haven”.
Het uit het plangebied halen van de botenhelling en te verplaatsen naar de Ringvaartlaan
betekent niet dat de realisatiekosten van de aanleg van de botenhelling uit het projectbudget
verdwijnt. De kosten van de botenhelling aan de Ringvaartlaan zullen worden gedekt uit het
krediet voor de ontwikkeling van de Haven.
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Ook het uit het plan halen van de steiger en de vingerpieren langs de Ankerkade en de
steiger rond de woontoren betekent niet dat de realisatiekosten van de Haven dalen. De
aanlegkosten van deze voorzieningen kwamen al voor rekening van de ontwikkelaar.
Exploitatiekosten:
Er is een doorrekening gemaakt van de jaarlijks terugkerende kosten voor beheer en
onderhoud en voorziene opbrengsten van de haven. Enkele onderdelen kunnen op dit
moment nog niet in de exploitatieberekening worden meegenomen omdat die nog niet
bekend zijn. Het betreft de jaarlijkse kosten voor het innen van de liggelden en de
opbrengsten uit de verhuur van plekken die gereserveerd zijn voor ondernemers (sloepen
verhuur, rondvaartboot en foodtrucks).
Bij het bekijken van de exploitatiekosten is het belangrijk te realiseren dat een groot deel van
het plangebied uit openbare verblijfsruimte bestaat. Het is openbare ruimte bedoeld om een
plezierige omgeving te creëren voor de inwoners van Heemstede, waar men kan
ontspannen, samenzijn en dat is ingericht om gebruikt te worden voor festiviteiten en
evenementen. Dit zijn eigenschappen die de openbare ruimte in de Haven deelt met pleinen
en parken in Heemstede. Echter de exploitatielasten van deze openbare ruimten worden
nooit expliciet weergegeven. De Haven is niet ingericht als sloepenhaven of jachthaven,
waar gewerkt kan worden met een sluitende of positieve exploitatiebalans. De inrichting van
het gebied is ook bedoeld als stimulans voor het toerisme en de economie van de
gemeente.
De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud die geraamd zijn, die nog in de begroting
moet worden opgenomen, zijn ca. € 80.000 per jaar (onderhevig aan jaarlijkse indexatie). Dit
bedrag is berekend zonder de mogelijke inkomsten uit de verhuur van plekken aan
ondernemers. Ook de inkomsten van ligplaatsen van boten met rechten in de haven zijn niet
in de exploitatiebegroting meegenomen. De liggelden van deze schepen moeten geleidelijk
op het nieuwe prijsniveau in de Haven worden gebracht.
Er is een second opinion uitgevoerd over de exploitatiebegroting van de Haven. Hieruit is
gebleken dat de exploitatiebegroting rekentechnisch in orde is. Wel is naar voren gekomen
dat bij het berekenen van de liggelden de grondwaarde van de ligplaatsen en de
kapitaalslasten moeten worden meegenomen in de bepaling van de tarieven. Dit zijn
uitgangspunten die gesteld zijn door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het kader
van de Wet markt en overheid. Een overheid mag namelijk niet concurreren met
gemeenschapsgelden.
De liggelden worden herberekend om te voldoen aan de eisen van de ACM, De verwachting
is dat de prijzen voor een ligplaats hierdoor wat hoger uitvallen dan die genoemd in het
bestuurlijk behandelvoorstel van 21 november 2017 (verseon: 697377). Dit zal een positief
effect hebben op de inkomsten. Er wordt uitgegaan van een vast tarief voor de verschillende
typen ligplaatsen en er wordt uitgegaan van verhuur voor het hele jaar. Dit om het financiële
risico voor de gemeente te minimaliseren.
Prognose tarieven liggelden (concept kosten, worden momenteel herberekend conform eisen ACM)
Vaste ligplaatsen achter
Max. lengte boot 10 m
€1250 excl. btw
gesloten hek
Ligplaatsen behorende bij
Max. lengte boot 7,5 m
€ 825 excl. btw
woningen aan de Ankerkade
Passanten
€ 1,33 per meter boot per nacht excl. btw en excl.
toeristenbelasting
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In dit voorstel wordt voorgesteld om het voorliggende plan voorlopig vast te stellen. Dus het
voorstel van het Havenlab aangevuld met sanitaire voorzieningen en nachtverblijf. Hiervoor
is gekozen omdat bij het uitwerken van het plan als uitgangspunt is gehanteerd dat er zo
dicht mogelijk bij het ontwerp van het Havenlab en het bijbehorend ambtelijk advies werd
gebleven.
In verband met de jaarlijkse exploitatielasten, is er ook nagedacht over manieren om deze
omlaag te brengen. Daarvoor zijn meerdere keuzemogelijkheden bedacht, waartussen ook
weer combinaties mogelijk zijn.
Keuze mogelijkheid
Keuze 1: Aanleg 26 extra vaste
ligplaatsen Industrieweg
Keuze 2: Schrappen nachtverblijf
en sanitaire voorzieningen

Keuze 3: Toezicht Haven
verminderen

Investeringsbedrag
(eenmalig)
€ 20.000

Gevolgen exploitatie
(jaarlijks)
€ 21.450 (extra inkomsten)

€ 30.000 (minder
kosten)

€ 20.000 (daling kosten
reinigen en onderhoud
sanitair)
€ 6.000 (derving inkomsten
nachtverblijf)
€ ? mogelijke stijging
kosten toezicht
Afhankelijk van gekozen
mate van vermindering van
toezicht

-

Het college denkt ook aan de mogelijkheid om de exploitatie van de Haven uit handen te
geven of de combinatie / samenwerking te zoeken met de inzet van een havenmeester van
elders. De gevolgen van deze mogelijkheden op de exploitatiebegroting zijn nog niet
bekeken, maar dat kan wel. De commissie wordt uitgenodigd om mee te denken over
denkrichtingen om de jaarlijkse kosten te verminderen.

713772

5/9

Collegebesluit
Collegevergadering: 15 februari 2019

Keuze 1: Het is mogelijk om de ruimte langs de steiger aan de Industrieweg in te richten met vaste
ligplaatsen;
Voordelen:
Er is een mogelijkheid om extra inkomsten te realiseren aan de Industrieweg. Er is gekeken hoeveel extra
ligplaatsen er gemaakt kunnen worden aan de industrieweg. Het ontwerp van de ligplaatsen met
vingerpieren aan de Ankerkade zijn gekopieerd naar de Industrieweg. Dit levert 26 extra ligplaatsen op
voor sloepen met een maximale lengte van 7,5 meter. Hierbij blijft 30 meter van de kade vrij om de boten
die in de haven moeten blijven met bestaande rechten, en die niet in de nieuwe boxen passen, te
huisvesten.
De ligplaatsen worden haaks op de steiger gemaakt met boxpalen in plaats van vingerpieren. Dan zijn de
eenmalige aanlegkosten ca. € 20.000 voor 26 ligplaatsen. Aanlegkosten zijn ex. BTW aangegeven. De
opbrengsten zijn volgens de oude tarieven van de liggelden met 26 plekken van €825 zo’n €21.450 ex.
BTW per jaar. Daarnaast is het onzeker of er commerciële initiatieven aan de steiger aan de Industrieweg
zullen komen, naast dat het gebruikt zal worden als aanmeerplek voor de rondvaartboot, en hoeveel de
opbrengsten zullen zijn.
Nadelen:
Er is geen plek meer voor een ondernemer die boten wil verhuren en geen plek exclusief voor
rondvaartboten. Rondvaartboten kunnen nog wel op andere plekken in de haven aanleggen. Het
betekent wel dat er aan de Industrieweg zal worden afgeweken van het plan van het Havenlab.
Effecten op kosten exploitatie:
Er zijn nu geen inkomsten uit de ligplaatsen aan de Industrieweg meegenomen in de exploitatie. Het
exploitatietekort zou met dit alternatief met € 21.450 dalen bij volledige bezetting.
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Keuze 2: Het is mogelijk om de mogelijkheid tot nachtverblijf te schrappen en daarmee ook de sanitaire
voorzieningen niet in de Haven terug te laten komen;
Voordelen:
de mogelijkheid tot nachtverblijf en de aanleg van sanitaire voorzieningen waren niet in het plan van het
Havenlab opgenomen. Met het verwijderen van deze elementen wordt het plan van het Havenlab bijna 1
op 1 overgenomen. Uit de inspraakreacties blijkt dat er zowel voor- als tegenstanders van de sanitaire
voorzieningen zijn. Onderhoud van het sanitair (schoonmaak en reparatie) is geraamd op ca. € 20.000
per jaar.
Nadelen:
De mogelijkheid bestaat dat het wildplassen, vervuiling en daarmee de overlast zal toenemen. Er is
aangegeven dat dit in de huidige situatie ook al gebeurt. Het toestaan van nachtverblijf is enerzijds
ingegeven om de Haven aantrekkelijker te maken om aan te doen met de boot. Anderzijds geeft het een
impuls aan de ondernemingen in Heemstede. Passanten in de haven die langer blijven, gaan bijvoorbeeld
naar de Binnenweg om te winkelen dan wel een terrasje te pakken.
Indien overnachting niet wordt toegestaan moeten boten na een bepaalde tijd worden weggestuurd wat
veel moeilijker is en wat met meer tumult gepaard gaat. Ook is er daarna geen zicht meer op wat men
doet. Komt de boot later toch weer terug? Er kan niet de hele avond en nacht iemand zijn om boten weg
te sturen. Ook de sociale controle die in havens doorgaans gebruikelijk is en die mede de rust bewaard
zal hiermee niet ontstaan. De term passantenhaven betekent in de watersport ook dat er overnacht kan
worden. De inkomstenderving door het vervallen van het nachtverblijf zijn geraamd op € 6000 per jaar. De
kosten voor toezicht kunnen met het vervallen van nachtverblijf toenemen.
Effect op kosten exploitatie:
Het exploitatietekort kan met dit alternatief met € 14.000 worden verminderd. Kosten voor extra toezicht
zijn hier nog niet in meegenomen.

Keuze 3: Er bestaat ook de mogelijkheid om het toezicht op de Haven te verminderen.
De jaarlijkse kosten voor toezicht op de haven wordt in het voorstel geraamd op € 47.500. Dit is nodig
om toezicht te kunnen houden in het vaarseizoen. Toezicht op de haven is een onderwerp dat in het
traject van het Havenlab als een rode draad terug komt. Om toezicht te houden op een haven is op
ruimere tijden personele inzet nodig dan die binnen de huidige personele bezetting van de BOA’s is op
te lossen. Toezicht op de haven is in het watersportseizoen intensiever dan buiten dit seizoen. Om het
toezicht op de haven goed op te pakken is een extra fte aan formatie bij de BOA’s nodig. Iedere BOA
kan de taak van havenmeester/toezichthouder haven op zich nemen, zodat men de taak bij toerbeurt
krijgt. Zo kan optimaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare capaciteit. Een extra fte is nodig om
de tijden waarop nu geen BOA’s beschikbaar zijn, maar die wel nodig is voor toezicht op de haven, in te
vullen. Dit geldt bijvoorbeeld voor toezicht in de avonduren. Politie is inzetbaar bij calamiteiten tussen
22.00 uur en 7.00 uur.
Goed toezicht is een belangrijk onderdeel van het plan. Het controleren en aan regels verbinden van het
overnachten in de haven wordt vanuit een handhavingsperspectief als wenselijk geacht. Het trekt een
ander publiek en het zorgt voor sociale controle door mede watersporters. Deze sociale controle zorgt
ervoor dat het rustig blijft in de haven.
Er wordt uitdrukkelijk geadviseerd om het toezicht op de haven niet te verminderen.
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PLANNING/UITVOERING
Nadat de zienswijze van de commissie Ruimte is ontvangen, zal met inachtneming daarvan
een raadsvoorstel worden voorbereid. Dit voorstel betreft de vaststelling van het plan en de
definitieve raming van de exploitatiekosten en de verwerking daarvan in de begroting.
Na de vaststelling van het plan door de raad wordt het bestek beschreven en zullen de
onderdelen van het werk worden aanbesteed. De raad heeft bij de vaststelling van de
begroting 2018 het krediet voor de realisering ad € 2.000.000 al verstrekt. Het college zal
nog wel het krediet moeten vrijgeven en dit zal bij de gunning van het werk worden
gevraagd. De planning is dat het werk dit jaar gegund kan worden.
Momenteel zijn er lange levertijden voor de benodigde materialen. Ook is er sprake van heel
veel werk ten opzichte van het aantal beschikbare aannemers. Er wordt erg veel gebouwd In
het gunningsvoorstel wordt aangegeven wanneer er gestart gaat worden met de aanleg van
de haven, hoe lang de werkzaamheden gaan duren, en wanneer het gereed zal zijn.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Havenlab:
Het Havenlab is meerdere malen bijeen geweest. Tijdens één van deze bijeenkomsten is
gereageerd op de inspraakreacties en de verwerking hiervan in het (concept)definitief
ontwerp. Het toestaan van nachtverblijf en de sanitaire voorzieningen zijn een toevoeging
van de gemeente en maken geen onderdeel uit van het ontwerp van het Havenlab. Over de
beantwoording van deze punten hebben zij zich zoals eerder beschreven onthouden van
reactie, omdat het geen onderdeel uitmaakt van hun plan. Over de rest van de
inspraakreacties en de verwerking is men tevreden. De aanleg van een botenhelling is de
enige randvoorwaarde geweest die het Havenlab van de gemeente heeft ontvangen, maar
men heeft er geen moeite mee als deze naar een alternatieve locatie wordt verplaatst.
Na vaststelling van het plan heeft het Havenlab in principe haar functie vervuld en zal zij
zichzelf opheffen. Enkelen leden van het Havenlab zullen een andere rol aannemen,
namelijk als monitoringsgroep tijdens de realisatie van de Haven.
Bewoners en belanghebbenden:
Na de behandeling van het concept-DO in het college, worden de bewoners en
belanghebbenden geïnformeerd over de uitkomsten van de inspraak, de voorlopige
vaststelling en de verdere behandeling in de commissie Ruimte. Hierbij wordt men
geattendeerd op de mogelijkheid van inspreken bij de commissievergadering. Het conceptDO wordt dan via de website gepubliceerd.
Overige inwoners Heemstede:
Om de overige bewoners van Heemstede te informeren komt in het HeemstedeNieuws en
op de gemeentelijke website een artikel over het concept-DO. Dit gebeurt na behandeling in
de vergadering van B&W. Daarbij wordt men ook geïnformeerd over de behandelinghet
voorstel in de commissie Ruimte van maart a.s.
Er zal separaat worden gecommuniceerd wanneer de ligplaatsen beschikbaar zullen zijn en
wanneer en hoe er ingeschreven kan gaan worden.
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DUURZAAMHEID
Bij de uitwerking van het ontwerp van de haven is gebruik gemaakt van duurzame
materialen. Er wordt gebruik gemaakt van de duurzaamheidscriteria (ontwerpcriteria) van
PIANOO voor de GWW-sector. PIANOO is het Expertisecentrum Aanbesteden van het
ministerie van Economische zaken en Klimaat. De onderbouw van de steigers wordt van
staal. Staal heeft de eigenschap dat het erg lang meegaat (minstens 50 jaar), het is
herplaatsbaar op het moment dat in de toekomst besloten zou worden dat de indeling van de
haven toch iets anders zou moeten en staal is een volledig herbruikbaar materiaal.
De dekplanken van de steigers worden van composiet gemaakt. Composiet heeft een lange
levensuur (minstens 50 jaar), is vormvast, kleurvast, niet glad, heeft vrijwel dezelfde
dichtheid als hardhout en is gemaakt van 40% PVC en 60% rijstkaf. Rijstkaf is een
restproduct uit de voedingsmiddelen industrie. Er kan ook een composiet worden toegepast
met bamboe. Voor het onderhoud zijn geen schadelijke stoffen of reinigingsmiddelen nodig,
enkel water.
Bij het ontwerpen van de haven is rekening gehouden met toegankelijkheid van de
wandelsteiger voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of kinderwagen. Wandelaars
kunnen een rondje haven maken.
Er wordt gebruik gemaakt van energiezuinige LED-verlichting.
Ligplaatsen worden voorzien van elektra-aansluitingen. Hiermee wordt vooruit gelopen op de
toekomstige ontwikkeling van elektrische boten. In het plan is ook een plek voorzien waar
een ondernemer sloepen kan verhuren. Deze sloepen dienen wel voorzien te zijn van een
elektro-motor.
ZIENSWIJZE VAN DE COMMISSIE
In dit voorstel wordt voorgesteld om het voorliggende plan (bijlage 1 t/m 4) voorlopig vast te
stellen. Dus het voorstel van het Havenlab aangevuld met sanitaire voorzieningen en
nachtverblijf. Hiervoor is gekozen omdat bij het uitwerken van het plan als uitgangspunt is
gehanteerd dat er zo dicht mogelijk bij het ontwerp van het Havenlab en het bijbehorend
ambtelijk advies werd gebleven.
Gevraagd wordt een zienswijze te geven over het voorlopige voorstel van het college met
een uitnodiging om mee te denken over de mogelijkheden en denkrichtingen tot
vermindering van de jaarlijkse kosten.
BIJLAGEN
 Bijlage 1, kenmerk 713766, onderwerp: Concept-Definitief Ontwerp Ontwikkeling
Haven
 Bijlage 2: kenmerk 713767, onderwerp: Concept-Definitief Ontwerp Ontwikkeling
Haven, dwarsdoorsneden
 Bijlage 3: kenmerk 713768, onderwerp: Concept-Definitief Ontwerp Ontwikkeling
Haven, Artist impression
 Bijlage 4: kenmerk 713770, onderwerp: Inspraakreacties en verwerking
 Bijlage 5: kenmerk 690721, onderwerp: Ontwerp voor de Haven van het Havenlab
 Bijlage 6: kenmerk 690680, onderwerp: Advies op ontwerp Haven van Havenlab
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