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Doel bijeenkomst

• Wat hebben we gedaan sinds de 1e bijeenkomst?

• Wat zijn de (eerste) bevindingen? 

• Hoe gaan we verder?  



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.



2 ontwikkelingsrichtingen 

o.b.v. 1e resultaten inventarisatie en analyse:

a. Economische doorontwikkeling van de haven: de haven 

en aangrenzende percelen uitsluitend bedoeld voor 

(watergebonden) bedrijvigheid

b. Bundelen van functies in de haven, zodat de haven 

door diverse doelgroepen gebruikt kan worden. 



Wat hebben nadien gedaan?

• Ophalen kennis eigen organisatie

• Nader onderzoek

• Gesprekken RWS en waterschap

• Milieuzonering

• Behoefteonderzoek

• Woonboten 



Ontsluiting en bereikbaarheid 

1. Nieuwe entree + dam onwenselijk

Kans verbreding havenmond

2. Omleggen waterkering kan, maar…

3. Rijnlijn

4. Nieuwe afslag Pleij niet haalbaar

5. Transferium 

6. Brug niet haalbaar

7. Dempen haven niet wenselijk
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Meekoppelkansen worden verkend

1. Verplaatsing recreatieve functies naar Meinerswijk

2. Kansen visie IPKW 
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Nader onderzoek woonschepen

1. Niet bestemde woonboten:

a. Woon – en leefklimaat onder druk (milieucontouren)

b. Geen alternatieve locatie(s) voor 15 boten beschikbaar

c. Wet Verduidelijking voorschriften Woonboten 
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Behoefteonderzoek

1. Nader onderzoek (watergebonden) bedrijven provincie (RPW)

a. Regionaal verband

c    Bij behoefte> grote kans dat Koningspleij- Noord in beeld komt

2.   Scan behoefte cruisevaart
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Hoe nu verder? 

• Nadat nader onderzoek beschikbaar > visie 

opstellen

• Gebruik van scenario’s (2) 

• Concept-visie in college

• Presentatie concept bij 3e stakeholdersavond

• Vaststelling



Bedankt voor uw aandacht


