
Startbijeenkomst visie op de haven

Donderdag 21 februari 2019



Opzet bijeenkomst

• Inloop (19.30-19.45)

• Inleiding (19.45-20.00)

• Doel van de bijeenkomst 

• Waarom een visie op de haven

• Eerste resultaten inventarisatie en analyse (20.00-20.15)

• Pauze (20.15-20.30).

• Uw inbreng (20.30-21.00)

• Plenaire terugkoppeling per groep (21.00-21.20)

• Vervolg en afsluiting (21.20-21.30)



Doel bijeenkomst

Fundering voor de visie leggen.

We vragen uw input voor: 

• Wat zijn belangrijke kwaliteiten van het gebied? 

• Wat zijn knelpunten en kansen? 

• Aan welke functies is behoefte? 

• Welke trends en ontwikkelingen ziet u op u afkomen? 



Waarom een visie op de haven

• Gebruik diverse doelgroepen, zoals vrachtschepen, 

bedrijven, cruiseschepen, woonboten, recreatie en 

jachthaven. 

• Door divers gebruik en ruimtelijke inpassing ontstaan 

onveilige situaties. 

• Huidige situatie vormt belemmering voor benutten 

(economische) kansen en potenties (dus ook voor de stad)

• Geen beleid om antwoord te geven op verschillende 

(toekomstige) ruimteclaims en ontwikkelingen die op het 

gebied afkomen. 

> integraal naar toekomst haven kijken.



De inhoud van de visie 

• Een integrale visie! Alle aspecten die van invloed zijn op de 

fysieke leefomgeving meenemen en wegen. 

• Resultaten inventarisatie en analyse input voor 3 scenario's. 

• Per scenario kansen, belemmeringen en consequenties in 

beeld gebracht. 

• Op basis daarvan stellen college en raad voorkeursscenario 

vast, incl. keuzes op budgettair gebied voor uitvoer scenario. 

> koersbesluit.



De Nieuwe Haven 



Eerste resultaten inventarisatie en 

analyse



Historie haven

1850

1950

1975

1993



1. Regulier en watergebonden

2. Veiligheid

3. Wonen

4. IPKW

5. Recreatieve functies

6. Kwelgebied + Oude IJssel

7. Zonnepark, windmolens of?

8. Witte vloot

9. Water waarvoor?

10. Overlast/veiligheid

11. Wulp

12. Eenzijdige ontsluiting

13. Ruimtelijke kwaliteit beperkt

14. Parkeren
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Een impressie







Toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkelingen die de haven gaan raken:

• Leefbaarheid

• Klimaatadaptatie

• Duurzaamheid

• Gezondheid

• Mobiliteit

• 3d-printers

• Flexibiliteit

• Energietransitie

• Veiligheid



Toekomstig ontwikkelingen



Wat vindt u belangrijk? 

5 tafels met grote kaart

Per groep in beeld brengen:

• Kansen (geel)

• Knelpunten (oranje)

• Ontwikkelingen (groen)

• Profilering gebied (blauw)

Per groep plenaire terugkoppeling  



Hoe nu verder? 

• We gebruiken input voor opstellen visie

• We maken scenario’s

• Scenario’s leggen we aan u voor (ca. april)

• College en raad besluiten ca mei 2019



Bedankt voor uw aandacht


