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1. Inleiding 

De uitvoering van de eerste fase van het Scheepmakerskwartier is dit voorjaar van start 

gegaan. De verkoop van de woningen verloopt voorspoedig en alle benodigde gronden zijn 

door de gemeente aan de ontwikkelaar geleverd. 

Het bestuurlijk vastgestelde Masterplan (oktober 2011) en Uitwerkingsplan (november 2012) 

is technisch nader uitgewerkt tot een Inrichtingsplan en deze zomer door de Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) geaccordeerd. 

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de realisatieovereenkomst tussen de gemeente en de 

ontwikkelaar De Principaal conform het raadsbesluit 2011/215932.  

Het vaststellen van het Inrichtingsplan is een collegebevoegdheid. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van B&W besluit: 

1. Het Inrichtingsplan Scheepmakerkwartier fase 1vast te stellen. 

2. Dit besluitpunt heeft financiële consequenties als gevolg van areaaluitbreiding, te weten  

€ 20.856,00 in 2015 en € 41.712,00 in 2016 en verder. Dit wordt meegenomen in de 1
e
 

Bestuursrapportage van 2015. 

3. De direct betrokkenen en geïnteresseerden ontvangen na besluitvorming informatie over 

dit besluit. 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het vaststellen van het Inrichtingsplan (zie bijlage) inclusief de bijbehorende openbare ruimte 

voor de 1
e
 fase van het Scheepmakerskwartier. 

 

4. Argumenten 

4.1 Uitbreiding binnenstad 

De 1
e
 fase van het Scheepmakerskwartier ligt naast de molen De Adriaan. Er komt een 

passantenhaven, een uitbreiding van de openbare de kade met aanlegplaatsen en een openbaar 

plein met uitzicht op haven en molen. Het gebied sluit geografisch maar deels ook wat 

beleving en gebruikswaarde betreft direct aan op de binnenstad.  

4.2 Participatie 

Het Inrichtingsplan is een technische uitwerking van het Masterplan en Uitwerkingsplan. De 

wijkraad en klankbordgroep van omwonenden zijn hierin betrokken. In september 2011 heeft 

een raadsmarkt plaatsgevonden over het Masterplan. Die maand is ook de behandeling in de 

commissie ontwikkeling geweest en op 13 oktober 2011 is de realisatieovereenkomst 

inclusief masterplan en de eisen voor de openbare ruimte door de raad vastgesteld 

(2011/215932).  

In de overeenkomst is vastgelegd dat de ontwikkelaar voor eigen rekening en risico het 

Masterplan op basis van een vastgesteld programma van eisen uitwerkt tot definitief 

Inrichtingsplan. Straatprofielen, lantaarns, positie van de bomen en de passantenhaven zijn in 

de klankbordgroep besproken en het definitieve plan is er gepresenteerd. Op verzoek van de 

ARK is een aantal onderdelen verder uitgewerkt, in het bijzonder het openbare plein aan de 

haven. Op 15 juli jl. heeft de ARK het Inrichtingsplan geaccordeerd. 

4.3 Impuls ontwikkelingen 

De uitwerking en voortgang van de 1
e
 fase van het Scheepmakerskwartier vormt voor de 

markt een impuls met het oog op het in ontwikkeling nemen van fase 2.  
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4.4 Vergunningen 

Inmiddels zijn alle vergunning voor het bouwprogramma fase 1 verleend. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

5.1 parkeerplaatsen 

Het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers is een punt van discussie geweest in de 

klankbordgroep. Er is een objectieve parkeertelling uitgevoerd. Daarmee is het aantal 

parkeerplaatsen op de Harmenjansweg bepaald. Na oplevering van het Scheepmakerskwartier 

wordt de Harmenjansweg heringericht. 

5.2 Bomen 

Het aantal en type van de bomen was een aandachtspunt in de klankbordgroep. De leden 

hebben de planontwerpers erop gewezen om rekening te houden met lichtinval en uitzicht 

vanuit de kadewoningen. Dit advies is meegenomen in de verdere uitwerking van de kade. 

5.3 Beheer en onderhoud 

Omdat het gebied niet openbaar was (o.a. voormalig Cavex-terrein), betekent dit een 

uitbreiding van het te onderhouden areaal, zoals al aangegeven in het raadsstuk 2011/215932. 

Scheepmakerskwartier valt onder de classificatie ‘centrum’ zodat het handboek inrichting 

openbare ruimte (HIOR) van toepassing is. Hierbinnen is sprake van standaard 

materiaalgebruik. Het extra benodigde onderhoudsbudget wordt meegenomen in de 1
e
 Berap 

van 2015. Dit is € 41.712,00 per jaar en is als volgt opgebouwd: 

- € 5.032,00 voor de bestratingen (domein Verhardingen);  

- € 3.807,00 voor openbare verlichting (domein OV & VRI); 

- € 1.722,00 voor bomen en beplanting (domein Groen & Spelen); 

- € 2.659,00 voor het meubilair (domein Groen & Spelen); 

- € 24.555,00 voor de steigers en de kademuren (domein Kunstwerken & Oevers); 

- € 3.936,00 voor reiniging en onderhoud van de havenvoorziening (Havendienst). 

 

6. Uitvoering 

In de eerste helft van dit jaar zijn de laatste benodigde gronden geleverd, zijn 2 pandjes 

gesloopt, is de grond bouwrijp gemaakt en is gestart met de eerste bouwwerkzaamheden. 

In fase 1 van het Scheepmakerskwartier zitten 31 appartementen, 45 woningen en 99 

inpandige pareerplaatsen. Er komt een passantenhaven met 40 ligplaatsen en in het plan is 

een havenvoorziening (wc/douche) opgenomen. Alle woningen worden verkocht en de 

openbare ruimte wordt naar verwachting medio 2015 overgedragen aan de gemeente. 

  

7. Bijlagen 

• Inrichtingsplan Scheepmakerskwartier fase 1 
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