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Aanwezig: wethouders Klaver en Wassenaar, namens de Werkorganisatie Duivenvoorde de heren van 
der Mark, Teerink en Kok en mw. Borghouts, namens Ondernemend Wasseneer de heren Bos en Zopfi 

en 22 belangstellenden (zie lijst). 

 
Op verzoek van Ondernemend Wassenaar is deze avond door de gemeente georganiseerd. Het is een 

vervolg op eenzelfde bijeenkomst een jaar geleden. 
 

Wethouder Wassenaar houdt een kort inleiding, waarin hij o.a. benadrukt dat uitvoering van plannen 
afhankelijk is van het nog vast te stellen investeringsprogramma, waarbij er nog andere (noodzakelijke) 

investeringen zijn zoals de kademuren. Het investeringsprogramma komt aan de orde tijdens het 

bespreken van de financiële kaders van de gemeentebegroting in juni.  
Hij daagt ondernemers uit om mee te denken en de kansen die de plannen bieden te benutten. Positief 

kijken naar ontwikkelingen in plaats van ons te concentreren op kritiek. 
 

Daarna geven de heren Teerink en van der Mark een toelichting op respectievelijk het bestemmingsplan 

en de inrichtingsvisie. 
 

De gemeente is bezig het concept voorontwerp bestemmingsplan met verbrede reikwijdte zoals dat 
vorig jaar is gepubliceerd, uit te werken tot een officieel voorontwerp dat door de raad wordt 

vastgesteld en ter visie wordt gelegd, zodat er gelegenheid is formele zienswijzen in te brengen. 
Bij het uitwerken worden de ontvangen reacties op het concept meegenomen c.q. wordt aangegeven 

wat het standpunt van de gemeente m.b.t. de reacties is. Het bestemmingsplan biedt veel (verander) 

mogelijkheden, de bestemming van panden wordt gekoppeld aan gewenste ontwikkelingen, zoals 
bedrijvigheid gericht op maritieme functies. Het bestemmingsplan moet geen belemmering zijn voor de 

zittende bedrijven, maar kan dat in de praktijk wel worden. Bestaande ondernemers kunnen hun 
huidige activiteiten voortzetten, maar aanpassingen e.d. zullen a.d.h.v. het nieuwe bestemmingsplan 

worden beoordeeld. De gemeente benadrukt de kansen die dit nieuwe bestemmingsplan biedt en daagt 

ondernemers uit die kansen ook te pakken. De gemeente gaat niet actief sturen op veranderingen, dat 
zullen ondernemers zelf moeten doen. Dat wordt ook al op enkel plekken opgepakt (bouwkavel 

Havenkade, potentiële transitie van bestaande panden). Nieuwe opties i.h.k.v. het bestemmingsplan 
zijn o.a. een parkeerfonds, om het ‘afkopen’ en elders realiseren van parkeervoorzieningen mogelijk te 

maken, en exploitatiebijdragen om publieke investeringen te dekken.  

 
Bij de inrichtingsvisie gaat de discussie vooral over de 41 parkeerplaatsen die vervallen op de kop van 

de haven, vooral bij de Gamma. De vervangende parkeerplaatsen zijn gedacht op de gemeentewerf, 
aan de overzijde van de haven. Er zijn nog geen concrete voorstellen hoe met de zware kritiek die 

eerder al door ondernemers is geleverd op deze plannen, zal worden omgegaan. Daar moet binnen de 
gemeente nog over besloten worden. Er zijn ambtelijk enkele voorbeelden genoemd van (zeer) 

beperkte alternatieven (o.a. 5 plaatsen kort parkeren voor de Gamma). Als er al een soort conclusie te 

trekken is n.a.v. het besprokene dan luidt die dat iedereen voor een verfraaiing van het gebied is, maar 
dat het draagvlak voor de voorgestelde oplossingen onder de ondernemers beperkt is. De praktische 

kant (o.a. looproutes en inrichting straten) en economische effecten van de  voorstellen lijken het 
afgelegd te hebben tegen de sfeerbeelden die met het plan worden nagestreefd. Ook wordt de ‘breuk’ 

die het plan vormt met beleid en keuzen in het (recente) verleden onder de aandacht gebracht als ook 

de huidige parkeer- en verkeersdruk op de Hofcampweg. Daar worden geen oplossingen voor geboden. 
In de ogen van de ondernemers is de inrichtingsvisie op sommige punten best goed, maar houdt het 

plan op z’n zachts gezegd onvoldoende rekening met de belangen en mogelijkheden van de bedrijven 
aan de Hofcampweg. Over de uitvoering van de plannen moet nog besloten worden.  

 
De discussie was levendig, overigens zonder tot een uitkomst te komen die de meeste betrokkenen 

tevreden naar huis deed gaan. Er is informatie uitgewisseld zonder tot een duidelijk (stand)punt te 

komen, anders dan dat zowel bestemmingsplan als inrichtingsvisie (nog) niet op unanieme bijval van 
ondernemers kunnen rekenen. 

 


