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Voorstel aan college en raad 

 

Nummer: h180069378 

Datum: 30 januari 2019 

Opsteller: F.H. Sybesma 

Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink 

Onderwerp: Stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3 

 

Het college van B&W besluit: 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met het nieuwe stedenbouwkundig plan voor Waterfront 

fase 3 (model MB2018) als basis voor de verdere planvorming; 

2. In te stemmen met het daarbij behorende financiële resultaat en dit te verwerken bij de herziening 

van de grondexploitatie Waterfront; 

3. In te stemmen met de opdracht aan Boskalis om alle benodigde voorbereidende werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken en het integrale saneringswerk uit te voeren in het Waterfront fase 3 

gebied; 

4. In verband met beslispunt 3 de raad voor te stellen een krediet ter beschikking te stellen van € 14,8 

miljoen voor de opdracht aan Boskalis, te dekken uit de grondexploitatie Waterfront.  

5. Boskalis een eerste opdracht te verstrekken voor voorbereiding en ontwerp voor het 

ontwikkelingsgereed maken van het Waterfront fase 3 gebied. 

 

Inleiding 
Gemeente Harderwijk heeft het voornemen om woningbouw te laten ontwikkelen en realiseren op de 

locaties Stadswerven en Kades in het gebied Waterfront fase 3. Het huidige stedenbouwkundige plan voor 

fase 3 is bestuurlijk vastgesteld in 2010. Nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen maken herijking van 

dit plan wenselijk. De Nota van uitgangspunten Waterfront fase 3 uit 2016 geeft hiervoor de richting aan.  

 

Afgelopen periode is langs verschillende sporen gewerkt aan de ontwikkeling van het Waterfront fase 3 

gebied: 

1. herijking van het stedenbouwkundige plan en de financiële onderbouwing; 

2. nadere verkenning van te verrichten voorbereidende werkzaamheden in relatie tot de bouwfasering; 

3. opstellen aanbestedingsstrategie en voorbereiding van een aanbesteding per deelgebied.  

 

1. Herijking stedenbouwkundig plan  

De huidige plannen voor dit gebied stammen uit 2010. Nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen maken 

het noodzakelijk de bestaande plannen tegen het licht te houden. Om tot een optimale stedenbouwkundige 

invulling te komen wordt de ontwikkeling van het fase 3 gebied vanuit een breed perspectief en 

verschillende invalshoeken bekeken. De Nota van Uitgangspunten uit 2016 (bijlage 1) geeft hiervoor de 

richting aan: 

- Een levendige en toegankelijke woonwijk, waarbij het deelgebied Stadswerven aansluit op het karakter 

van de binnenstad en deelgebied Kades een meer stedelijk, industrieel karakter krijgt. 

- Een duurzame woonwijk, zowel wat betreft het te kiezen energiesysteem, klimaatadaptatie en circulair 

bouwen. 

- Een hoogwaardige uitstraling qua stedenbouw, architectuur en inrichting van de openbare ruimte. 

- Een wijk waarin de relatie met het water zichtbaar en beleefbaar is, door middel van een doorvaarbare 

gracht die het gebied doorsnijdt (Stadswerven) en door insteekhavens met elkaar te verbinden (Kades). 

 

Een set van randvoorwaarden is bepalend voor de verdere stedenbouwkundige invulling van het fase 3 

gebied. Het meest beeldbepalend daarin zijn: 

- De molenbiotoop geeft een hoogtebeperking voor bebouwing in de directe omgeving van de molen, 

teneinde voldoende ‘windvang’ voor de molen te garanderen. 
- Voor een goed functionerende wijkontsluiting is gekozen voor een extra rotonde op de N302. Deze 

oplossing neemt meer ruimte in beslag. 

- Het aantal woningen langs de N302 en de Burgemeester de Meesterstraat dat een vrijstelling kan 

krijgen voor een hogere grenswaarde geluid, is aan een maximum gebonden. 
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- Voor een optimale invulling van het plan voor de Kop Stadswerven heeft ontwikkelaar Synchroon circa 

2.000 m
2
 grond nodig van het fase 3 gebied, hetgeen ten koste gaat van programma en kwaliteit. Voor 

de waardering van deze gronden is een separaat traject doorlopen met een onafhankelijke taxateur. 

 

Programma 

Het nieuwe stedenbouwkundige plan (bijlage 2) voorziet in 724 woningen, zowel grondgebonden als 

gestapeld, en circa 2.500 m
2
 bvo commerciële ruimte. In het oude plan was dit respectievelijk 702 woningen 

en 9.173 m
2
 bvo commerciële ruimte. Het verschil in m2 bvo is groot door het wegvallen van commerciële 

ruimte die was voorzien in de gehele plint langs de Burgemeester de Meesterstraat en door het wegvallen 

van de kantoorfunctie in de gebouwen langs de N302.  

 

Van de circa 2.500 m2 commerciële ruimte krijgt circa 1.400 m2 een 'enkelvoudige' bestemming (op de 

begane grond van het blok nabij de molen en op de begane grond van één blok aan de Burgemeester de 

Meesterstraat). De overige vierkante meters zullen door middel van een dubbelbestemming mogelijk 

worden gemaakt, waarbij de ontwikkelende partij uitgedaagd wordt dit ook te realiseren. 

 

Bouwhoogte 

In het huidige bestemmingsplan voor Waterfront fase 3 uit 2011 is de maximale bouwhoogte overwegend 

10 meter. Op twee plaatsen is in dit bestemmingsplan een afwijkende bouwhoogte opgenomen: nabij de 

molen 9 meter en langs de N302 is de maximale bouwhoogte 16 meter. Het nu voorliggende plan wijkt op 

een aantal punten af van de bouwhoogtes uit het huidige bestemmingsplan.  

 

Bij de twee entrees van het fase 3 gebied zijn hoogteaccenten opgenomen: nabij de rotonde N302 (6 

bouwlagen, in totaal 21 meter in plaats van 16 meter) en nabij de rotonde Burgemeester de Meesterstraat 

(eveneens 6 bouwlagen, in totaal 21 meter in plaats van 10 meter). In het overige fase 3 gebied zal de 

overwegende bouwhoogte 10,7 meter bedragen, met enkele accenten langs de Lelyhaven, de 

Vissershaven en Burgemeester de Meesterstraat variërend van 13 tot 14 meter. Deze accenten zijn vanuit 

stedenbouwkundig en programmatisch oogpunt wenselijk. De bebouwing van de eilanden in deelgebied 

Kades wordt 12 meter hoog. Langs de N302 zal de bebouwing bestaan uit 5 bouwlagen, in totaal 17,8 

meter in plaats van 16 meter in het vigerende bestemmingsplan.  

 

Over de opgenomen bouwhoogtes in het nieuwe stedenbouwkundige plan is advies ingewonnen van de 

Vereniging De Hollandse Molen. De voorgestelde bouwhoogtes zullen worden opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan voor Waterfront fase 3.  

 

Pleintje bij molen 

Om in te spelen op de gewenste levendigheid in het gebied, is een variant getekend met een plein nabij de 

molen. Dit heeft wel gevolgen voor het programma: 9 grondgebonden woningen minder en 5 kleine 

appartementen extra (75 m2) boven de plint  voor maatschappelijke/commerciële voorzieningen (871 m2).  

 

   
Basismodel      Variant met plein 

 

Historische schepen 

De wens bestaat om in het fase 3 gebied ligplaatsen te creëren voor historische schepen. Het gaat daarbij 

uitsluitend om schepen die voldoen aan de criteria van het Register Varend Erfgoed Nederland. Als sprake 

is van historische woonschepen, zullen deze aangesloten worden op water en elektra. Het plaatsen van 
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schuurtjes en afvalbakken en het afbakenen van tuintjes op de kades wordt niet toegestaan. De historische 

schepen mogen geen belemmering opleveren voor de ontwikkeling van het fase 3 gebied. 

 

Verkeersontsluiting 

Bij de opzet van de verkeersontsluiting in het oorspronkelijk plan Waterfront, is het voorkomen van 

verkeershinder voor bewoners het uitgangspunt geweest. Deze hinder zou zich kunnen voordoen in de 

vorm van filevorming en het parkeren van Dolfinariumbezoekers in woonstraten. In de oorspronkelijke opzet 

is daarom gekozen voor een gescheiden verkeersafwikkeling tussen bezoekers Dolfinarium naar de 

parkeergarage Kop Stadswerven en Overloopterrein en de bewoners Waterfront. Bij deze opzet zijn de 

volgende aannames gehanteerd:   

- bezoekersaantal Dolfinarium van 900.000 tot 1 miljoen per jaar.  

- capaciteit parkeergarage Kop Stadswerven van 1.000 plaatsen voor bezoekers Dolfinarium.  

- gebruik van het Overloopterrein gedurende maximaal 7 weken per jaar.   

 

Nieuwe inzichten en actuele ontwikkelingen maken een herziening van de oorspronkelijk opzet wenselijk:  

- bezoekersaantal Dolfinarium van 500.000 per jaar. 

- capaciteit parkeergarage Kop Stadswerven van 400 plaatsen, mogelijkheid uitbreiding met 200 plaatsen.  

- gebruik van het Overloopterrein gedurende zes maanden per jaar.     

 

Het huidige lagere aantal bezoekers Dolfinarium in combinatie met een geringer aantal parkeerplaatsen in 

de parkeergarage Kop Stadswerven (van 1.000 plaatsen oorspronkelijk naar 400 plaatsen nu), is aanleiding 

om in het voorliggende plan de scheiding van verkeerstromen in het plangebied Waterfront los te laten. De 

infrastructuur van het gewijzigde plan met één aansluiting op de N302, biedt voldoende capaciteit voor de 

afwikkeling van verkeer van zowel bewoners als Dolfinariumbezoekers.  

 

Fase 3 

Door de directe aansluiting op de N302 voor bewoners van fase 2, neemt het aantal verkeersbewegingen in 

het plangebied fase 3 af, ten gunste van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid voor onder meer (jonge) 

fietsers. Het ruimtebeslag voor de verkeersinfrastructuur in het fase 3 gebied is bovendien geringer door de 

bundeling van de verkeersstromen van bewoners en Dolfinariumbezoekers. 

 

Het fase 3 gebied kenmerkt zich verder door twee hoofdontsluitingen voor het gemotoriseerde verkeer. 

Deelgebied Kades krijgt een rechtstreekse aansluiting op de N302 en deelgebied Stadswerven krijgt een 

rechtstreekse ontsluiting op de Burgemeester de Meesterstraat ter hoogte van de bestaande rotonde 

Lelystraat. Een knip tussen de twee bovengenoemde plangebieden voorkomt sluipverkeer en waarborgt 

daarmee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de woonstraten. Voor het langzaam verkeer is 

uitwisseling tussen beide deelgebieden wel mogelijk. 

 

Afvalinzameling 

Uit oogpunt van beeldkwaliteit en functionaliteit is de inzet voor het Waterfront fase 3 gebied om 

afvalinzameling ten behoeve van de grondgebonden woningen ondergronds te regelen en voor de 

gestapelde bouw inpandig of – als dat niet mogelijk is – eveneens ondergronds. Er vindt nog nader 

onderzoek plaats naar de wijze van organisatie, financiering en exploitatie hiervan. Dit wordt in een 

separaat traject ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Reactie supervisor 

Met supervisor Waterfront heeft op diverse momenten afstemming plaatsgevonden over het nieuwe 

stedenbouwkundige plan voor fase 3. Hij kan zich goed vinden in de hoofdopzet van het plan. Hij heeft op 

detailniveau enkele aandachtspunten genoemd. Het gaat daarbij onder andere om hoekoplossingen voor 

woningen, de inrichting van binnenterreinen van bouwblokken en de breedte van de vaarweg tussen de 

blokken op de eilanden. Bij het opstellen van programma’s van eisen (bouwenveloppen) voor de 
verschillende deelgebieden, zal de supervisor nauw worden betrokken. Ook is hij deelnemer in de 

selectiecommissie die de in te dienen plannen beoordeelt. Logischerwijs zal de supervisor niet ontwerpen in 

deze fase. 
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Financieel resultaat (onderbouwing in vertrouwelijke bijlage 5) 

Het financiële resultaat van het nieuwe stedenbouwkundig model MB2018 is doorgerekend op basis van de 

volgende componenten.  

 

Grondopbrengst 

Voor het model MB2018 is een grondwaardeberekening uitgevoerd, gevolgd door een externe toetsing en 

uitwerking door bureau Fakton Consultancy. De berekende opbrengst is lager dan de geraamde 

opbrengsten in de grondexploitatie. Dit wordt veroorzaakt door aanpassing van het programma en de 

waardering daarvan. 

 

Kosten bouw- en woonrijp maken 

Voor model MB2018 is een kostenraming opgesteld voor alle voorbereidende en resterende 

(grond)werkzaamheden voor het bouwrijp maken van fase 3 inclusief restant saneringswerkzaamheden. De 

totale kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn hoger dan de geraamde kosten in de grondexploitatie. 

Dit wordt veroorzaakt door toevoeging van ruimtelijke kwaliteit van het openbaar gebied door onder andere 

meer water met bruggen en kadeconstructies tot gevolg. Het financiële resultaat van het nieuwe 

stedenbouwkundig model MB2018 is minder gunstig dan het resultaat in de grondexploitatie.  

 

Aanvullende programmatische en ruimtelijke aanpassingen 

 

Variant plein 

Dit onderdeel betreft een ruimtelijke variant waarbij de commerciële plint van blok 3 naar blok 5 verschuift 

waardoor een plein ontstaat tegenover de Molen en Botterloods. Ten opzichte van de basisvariant wordt 

het commerciële programma iets uitgebreid en vervallen vier woningen. De kosten blijven gelijk. Per saldo 

ontstaat een beperkt nadelig effect op het resultaat.  

 

Omzetting van koopwoningen naar vrije sector huur 

Dit onderdeel betreft de financiële uitwerking van het amendement woonvisie 2017-2022 waarbij woningen 

in Waterfront fase 3 wijzigen van koopwoning (hoger dan € 275.000) naar 100 stuks in de vrije sector huur 

(met aandacht voor huurwoningen tot € 850). De gevolgen van deze omzetting zijn berekend op basis van 

de omzetting van 78 koopwoningen met het uitgangspunt dat een 15 jarige huurverplichting wordt opgelegd 

zonder mogelijkheid van tussentijds uitponden en een huurstijging conform indexering consumenten prijs 

index (CPI). De omzetting heeft een negatief gevolg voor de grondopbrengst.  

 

Risico grondopbrengsten 

Op basis van de grondwaardeberekening door Fakton is een aantal scenario’s uitgewerkt om daarmee de 
risico’s voor de grondopbrengst te bepalen door de invloed van de VON prijzen en bouwkosten door te 
rekenen. In de risicoparagraaf van de grondexploitatie is een risicopost opgenomen voor tegenvallende 

grondopbrensten. Het nieuw berekende risicobedrag is lager dan het bedrag dat is opgenomen in de 

risicoparagraaf van de grondexploitatie. Dit wordt aangetoond met een actuele risicowaardering op basis 

van het nieuwe programma. Hiermee ontstaat een afname voor het te vormen weerstandsvermogen. 

 

2. Voorbereidende werkzaamheden en bouwfasering 

Het fase 3 gebied is nu tijdelijk in gebruik als parkeerterrein voor vergunninghouders en voor bezoekers aan 

de binnenstad en het Dolfinarium. In het gebied bevinden zich ook een tijdelijke stadscamping (tot 

1/1/2020) en een ketenpark/werkterrein aan de Flevoweg (in dienst van marktpartij Waterfront fase 2). 

Resterend opstal van vishandel Dries van den Berg is begin 2019 overgedragen aan de gemeente, waarna 

het zal worden gesloopt. 

 

Voordat grond volgens de nieuwe opzet van het stedenbouwkundig plan kan worden uitgegeven aan een 

marktpartij, zal de grond ontwikkelingsgereed moeten worden gemaakt conform de hoge milieuambitie van 

de gemeente Harderwijk. Daarbij geldt als uitgangspunt een 2 meter schone leeflaag met als doel dat de te 

selecteren marktpartij geen contactmomenten meer zal hebben met de gesaneerde vervuiling in de bodem. 

Om dit te bereiken zijn de volgende werkzaamheden nodig die onder bodemsaneringscondities moeten 

worden uitgevoerd: 

- Slopen en opruimen van oude kades, tijdelijke parkeerterreinen en stadscamping. 

- Restsanering bodem (enkele locaties) en explosieven onderzoek in deelgebied Kades. 
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- Sanering vloeiveld in deelgebied Stadswerven. 

- Graven van watergangen in deelgebied Stadswerven en rondom eilanden in deelgebied Kades.   

- Het aanleggen van nieuwe kadeconstructies voor herschikking van verontreinigde grond en het 

plaatsen van bruggen voor het waarborgen van de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. 

- Het aanleggen van ondergrondse infrastructuur, als deze dieper dan 2 meter wordt aangelegd. 

 

Tegelijkertijd in uitvoering 

Naast voorbereidende werkzaamheden in het fase 3 gebied, zijn er in 2019 en 2020 meerdere 

werkzaamheden binnen het hele gebied Waterfront Zuid te verwachten: realisatie nieuwe aansluiting op de 

N302 en bouwactiviteiten in het fase 2 gebied (Dolfinariumeiland en de Kop Stadswerven). Dit vraagt om 

het organiseren van goede bouwlogistiek en onderlinge afstemming voor het bereikbaar houden van alle 

werkzaamheden. Voor fietsers en voor parkeerverkeer zijn alternatieve routes nodig. 

 

Bouwfasering 

Behalve de beschreven werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om het fase 3 gebied 

ontwikkelingsgereed te maken, is het parkeervraagstuk bepalend voor de bouwfasering. Met het consortium 

zijn geen harde afspraken gemaakt over het gereedkomen van de gebouwde parkeervoorzieningen in het 

Waterfront fase 2 gebied. De verwachting bestaat dat dit op zijn vroegst is in 2021 op de Kop Stadswerven 

en in 2022 op het Dolfinariumeiland. Parkeren op het Overloopterrein (vanaf eind 2019) is niet bedoeld voor 

bewoners, werknemers en bezoekers van de binnenstad. Hierdoor moet een deel van het huidige tijdelijke 

parkeerterrein (P2) voorlopig beschikbaar blijven. Een logisch gevolg is dat eerst deelgebied Kades wordt 

ontwikkeld en aansluitend deelgebied Stadswerven. Gelet op de doorlooptijd van de voorbereidende 

werkzaamheden, kan een eerste bouwvlek vanaf medio 2020 aan een marktpartij worden uitgegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgestelde volgorde uitgifte vanaf medio 2020:  

eerst Kades (1 t/m 5), daarna Stadswerven (6 en 7). 

 

Energieconcept (zie bijlage 6: resultaat marktconsultatie) 

Sinds juli 2018 geldt de verplichting om nieuwe woningen zonder gasaansluiting op te leveren. In de Nota 

van uitgangspunten Waterfront fase 3 uit 2016 is ook al de ambitie neergelegd om alle benodigde energie 

in de wijk op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen en geen gasinfrastructuur meer aan te leggen. Op 

basis van een marktconsultatie onder potentiële ontwikkelaars, verdient een individueel grondgebonden 

energiesysteem de voorkeur om gasloze woningen te realiseren. Dat levert de beste energieprestaties, een 

comfortabele koeling in de woning en is door de ontwikkelaars zelf in de ontwikkeling mee te nemen.  

 

Bij toepassing van een grondgebonden systeem, bestaat in het Waterfront fase 3 gebied echter het risico 

op vermenging van bodemkwaliteiten. In dat geval zal een marktpartij een aparte vergunning nodig hebben 

en onder saneringscondities moeten werken om het betreffende systeem aan te leggen. De verwachting is 

dat de kosten voor deze oplossing extreem hoog zullen worden en dat marktpartijen daarom zullen kiezen 

voor andere en suboptimale oplossingen in de vorm van bijvoorbeeld een individuele lucht-warmte pomp of 

een ander laagwaardiger all-electric energieconcept. Nadeel is dat dit tot minder goede energieprestaties 

leidt, geen fraai gezicht is aan de gevel en dat het extra geluid veroorzaakt. Hiermee worden de ambities 

van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en stedenbouw aangetast. 

 

Geadviseerd wordt om de keuze voor een energiesysteem daarom niet zonder meer aan de markt over te 

laten maar voorafgaand aan de gronduitgifte eerst verder onderzoek te doen alvorens te kiezen voor een 

definitief energieconcept. Dat onderzoek moet uitwijzen of in de Kades een individueel energiesysteem 

mogelijk is en of de bodemsituatie in Stadswerven leidt tot keuze voor een (semi) collectief energiesysteem 

op basis van WKO. Het aanbesteden van een concessie aan een energie-exploitant op basis van een WKO 
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systeem is daarbij een serieuze optie. De concessiehouder is daarbij ook de partij die investeert in het aan 

te leggen energiesysteem. Mogelijk moet de gemeente een rol spelen in het voorfinancieren van benodigde 

grondgebonden voorzieningen die onder de vergunning van Boskalis moeten worden uitgevoerd. 

 

Het opstellen van een ontwikkelplan is een logische vervolgstap. Hierin moeten de volgende aspecten 

worden uitgewerkt als basis voor de definitieve besluitvorming over het aan te leggen energiesysteem: 

- technisch concept: afzetgebied, locatie WKO bronnen 

- business-case: indicatieve investering- en exploitatieraming 

- organisatie: model, stakeholders, planning 

- juridische analyse: overeenkomsten, vergunningen 

Risico energiesysteem 

Zoals aangegeven kan het energiesysteem in het fase 3 gebied op verschillende wijzen in de markt worden 

gezet. Eén van de mogelijkheden is dat een marktpartij het systeem volledig aanlegt op eigen risico. Voor 

de risicoberekening wordt echter het uitgangspunt gehanteerd dat de gemeente een energiesysteem 

realiseert en voorfinanciert. Op deze wijze heeft de gemeente maximaal invloed op de keuze van het 

systeem en daarmee op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

De aanlegkosten van het energiesysteem zijn op basis van kengetallen globaal begroot. Het risico dat kan 

optreden is dat marktpartijen bij grondafname niet bereid zijn om deze aanlegkosten te vergoeden. De kans 

dat dit gebeurt, is voorlopig ingeschat op 50%. Op basis hiervan is het risicobedrag bepaald (zie ook bijlage 

5). 

 

Het op te stellen ontwikkelplan zal moeten uitwijzen welke exacte techniek het beste kan worden toegepast, 

wat daarvan de kosten zijn en welke organisatievorm daarbij hoort. Op basis van deze informatie kan het 

risicobedrag in een volgende fase worden herberekend. 

 

3. Aanbesteding 
In maart 2018 is de nota Strategische aanbesteding Waterfront fase 3 door het college vastgesteld (bijlage 

4). In het verlengde hiervan zijn een selectieleidraad en een inschrijfleidraad opgesteld. Beide documenten 

bevatten aanwijzingen voor marktpartijen om zich in te schrijven en te kwalificeren als ontwikkelaar/bouwer 

van één van de deelgebieden in het Waterfront fase 3 gebied. De doorlooptijd van de totale procedure van 

aanbesteding van een deelgebied bedraagt circa een half jaar.  

 

Beoogd effect 

Het nieuwe stedenbouwkundige plan, het bijbehorende programma en financiële resultaat vaststellen als 

basis voor de uit te geven bouwvlekken. Het aldus instemmen met de daarin besloten randvoorwaarden 

voor duurzame ontwikkeling en realisatie van woningbouwlocaties in het Waterfront fase 3 gebied. 

 

Argumenten 

1. Op basis van voortschrijdend inzicht geformuleerde uitgangspunten - met name op het gebied van 

duurzaamheid en stedenbouwkundige/architectonische kwaliteit - is het noodzakelijk om het oude 

stedenbouwkundige plan uit 2010 te herzien. 

2. Het aangepaste stedenbouwkundige plan en programma met bijbehorende financiële resultaat 

moet vertaald worden in de grondexploitatie. De onderbouwing is uitgewerkt in bijlage 5. 

3. Vanwege de betrokkenheid bij de reeds uitgevoerde saneringswerkzaamheden in het 

Waterfrontgebied, ligt voor de hand om Boskalis ook de opdracht te gunnen voor het vervolg van 

de werkzaamheden. Op deze wijze kunnen de beoogde werkzaamheden onder de huidige 

saneringsvergunning plaatsvinden en kan optimaal gebruik worden gemaakt van de opgebouwde 

expertise en verworven gebiedskennis. De afdeling Inkoop en Aanbesteding heeft hierover 

inmiddels positief geadviseerd. 

4. Met het vaststellen van het nieuwe stedenbouwkundige plan, wordt tegelijkertijd krediet 

aangevraagd van € 14,8 miljoen voor het restant en aanvullende saneringswerk in het fase 3 

gebied en voor de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om het gebied 

ontwikkelingsgereed te maken.  

5. De voorbereidende en ontwerpwerkzaamheden door Boskalis moeten op korte termijn aanvangen 

om ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke uitvoering van het ontwikkelingsgereed maken van het 

Waterfront fase 3 gebied zoveel mogelijk plaats vindt buiten het hoogseizoen.     
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Alternatieven   

- Het fase 3 gebied wordt ingericht volgens het oude stedenbouwkundige plan uit 2010. Er wordt geen 

doorvaarbaar water aangelegd. Daardoor zijn de (civieltechnische) kosten lager en is het financiële 

resultaat minder negatief. Het plan heeft wel aanmerkelijk minder kwaliteit, waarvan op den duur de 

meerkosten nu niet zijn in te schatten.  

 

Financiën   

Meer informatie over het financiële resultaat en de risico’s is te vinden in (de vertrouwelijke) bijlage 5. 

 

Communicatie   

De aankondiging van de aanbesteding van de betreffende bouwvlekken en de publicatie van 

aanbestedingsstukken vinden plaats via het digitaal tenderplatform Negometrix.  

 

De per bouwvlek te selecteren marktpartij wordt niet alleen beoordeeld op de aspecten stedenbouw/ 

architectuur en duurzaamheid, maar ook op het onderdeel communicatie. Een door de marktpartij op te 

stellen plan van aanpak moet inzicht geven in de wijze waarop communicatie plaatsvindt met de gemeente, 

met stakeholders en met toekomstige bewoners. 

 

Medio maart 2019 wordt een informatiemarkt over het Waterfront georganiseerd waarbij bewoners worden 

geïnformeerd over de plannen. 

 

Vervolgprocedure 

Na het instemmen door de raad met het nieuwe stedenbouwkundige plan voor Waterfront fase 3 en het 

beschikbaar stellen van het benodigde krediet, kan in het tweede kwartaal van 2019 opdracht worden 

gegeven voor de restsanering en de andere werkzaamheden die nodig zijn om het gebied 

ontwikkelingsgereed te maken. Op basis van het stedenbouwkundige plan, kan vervolgens ook een start 

gemaakt worden met de herziening van het bestemmingsplan Waterfront Zuid.    

 

Op de bestuurlijke goedkeuring van het stedenbouwkundig plan volgt in het tweede kwartaal 2019 ook de 

aanbesteding van het eerste deelgebied. Uitgaande van een doorlooptijd van circa een half jaar voor de 

aanbesteding per deelgebied, kan in het eerste kwartaal van 2020 een marktpartij worden gecontracteerd 

voor de eerste bouwvlek in het fase 3 gebied. Ongeveer een jaar later – begin 2021 – zijn dan de eerste 

bouwactiviteiten te verwachten. 

 

Bijlagen   

1 Nota van Uitgangspunten Waterfront fase 3 (2016) 

2 Stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3 (model 2018MB) 

3 Referenties stedenbouwkundig plan Waterfront fase 3 (2019) 

4 Nota Strategische aanpak aanbesteding Waterfront fase 3 (2018) 

5 Financieel resultaat (vertrouwelijk) 

6 Resultaat marktconsultatie energieconcept (2018) 

 


