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Ter bespreking van Visie Nieuwe Haven
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Titel Amendement Creatie van vastigheid voor recreatie

Nummer / zaaknummer 20A52
424102

De ondergetekende(n) stel(t)(len) het volgende amendement voor:
Besluit:

 Onder 4.3.1.2. van de “visie nieuwe haven” na de tekst “Hoewel met de kennis van nu, 
óok in de toekomst een nautisch veilige haven zeer moeilijk te realiseren lijkt, is het 
raadzaam om samen met Jason en Miquel Pro gedetailleerder inzoomen op de 
veiligheidssituatie en gezamenlijk te onderzoeken of er haalbare oplossingen zijn (veilig, 
reëel, en passend bij de koers van de haven)” de volgende tekst toe te voegen: “De 
huidige ligging van deze twee recreatieve verenigingen wordt geborgd voor een periode 
van ten minste 15 jaar na invoering van de “visie nieuwe haven”. Het staat de 
verenigingen vrij om op eigen initiatief eerder uit te wijken naar een alternatieve locatie.

 In het raadsvoorstel onder 3.1 de tekst “Voor Miguel Pro en Jason geldt dat zij voorlopig 
in de Nieuwe Haven kunnen blijven” te wijzigen in: “Voor Miguel Pro en Jason geldt dat 
zij minimaal 15 jaar na invoering van de “visie nieuwe haven” hun huidige locaties 
kunnen aanhouden. Het zelfstandig uitwijken naar een alternatieve locatie buiten de 
Nieuwe Haven blijft hierin mogelijk. Enkel wanneer noodzakelijk blijkt dat de 
verenigingen binnen deze termijn van hun huidige locatie dienen te vertrekken, zullen 
deze schadeloos worden gesteld door de gemeente.

 In het raadsvoorstel onder 3.1 na de tekst: “Daarom wordt samen met de verenigingen 
verder onderzocht of er haalbare aanvullende maatregelen te nemen zijn.” toe te 
voegen: “Het college zal zich inspannen om, indien door de verenigingen gewenst, 
samen met de verenigingen te zoeken naar passende en aanvaardbare alternatieve 
locaties waar zij plaats zouden kunnen nemen. Deze locaties dienen in ieder geval de 
nautische veiligheid van de verenigingen niet te benadelen ten opzichte van de huidige 
situatie.”



Toelichting:
Het verenigingsleven draagt bij aan het mentale en fysieke welzijn van mensen, maar ook aan 
de ontwikkeling van jongeren. Een stad aan het water dient ruimte te bieden voor 
verenigingsleven en recreatie die watergebonden is. De locatie van de verenigingen in de 
Nieuwe Haven is niet ideaal, gezien de industriële functie van de haven, maar kan met 
veiligheidsmaatregelen verbeterd worden. Verwijdering zonder alternatieve locatie betekent het 
einde voor een dezer vereniging. Nu de verenigingen staan voor grote financiële investeringen 
is het noodzakelijk om deze locaties te verankeren voor 15 jaar om het voortbestaan van deze 
verenigingen op financiële gronden te kunnen garanderen. De term tijdelijk biedt hierin 
onvoldoende zekerheid. Naar verluidt is er nog 6 tot 8 jaar nodig voor het ontwikkelen van 
Meinerswijk. Door het vastleggen van deze termijn biedt dit de verenigingen de ruimte hun 
financiële impulsen weer terug te verdienen als ook de ruimte eerder te vertrekken indien dit 
wenselijk is vanuit het perspectief van de verenigingen. Mocht het strikt noodzakelijk zijn dat de 
verenigingen toch moeten wijken, dan zullen deze voor het voortbestaan van de verenigingen 
schadeloos worden gesteld door de gemeente.
De dekking van de investeringen zoals aangekondigd door de verenigingen (ca. €150.000,- van 
Jason en ca. €15.000,- van Miguel Pro) kan worden gevonden in het gereserveerde budget 
voor de “Visie Nieuwe Haven”.
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