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De raad van de gemeente Harlingen 
 
 
Motie 
Conform artikel 38 van het Reglement van Orde van de gemeente Harlingen ingediend door de fractie 
Harlinger Belang op 20 juni 2012. 

 
 
Betreft : Raadsvoorstel nummer 10 tot en met 13 van de raadsvergadering 20 juni 2012 

 

Onderwerp : Perspectiefnota 2012 

 
 
De gemeenteraad van Harlingen, in haar vergadering bijeen op woensdag 20 juni 2012: 
 
Kennis te hebben genomen van: 
 
- Huidige toestand in de Willemshaven gebied 
- De Structuurvisie Harlingen 2025 (Stadsvisie) 
- Het Havenfront Harlingen 
- De beraadslagingen in de raadsvergaderingen van 13 en 20 juni 2012. 
 
 
Overwegende dat: 
 
- Er al jarenlang geen concrete ontwikkelingen in het gebied zijn waar te nemen;  
- De gemeente Harlingen in juli 2014 honderdduizenden toeristen verwelkomt voor de Tall Ships 

Races; 
- Er zich kansen voordoen op het gebied van de cruisevaart; 
 
 
Is van mening dat: 
 
- Het Willemshavengebied door zijn unieke ligging tussen stad en de Waddenzee, bij uitstek de 

geschikte locatie is om de verbinding te leggen tussen mens (stad, vloot, recreatie, toerisme, 
cultuur) en natuur (Waddenzee, werelderfgoed); 

- De start van de ontwikkeling van het Willemshavengebied een impuls kan geven aan de lokale 
toeristische sector en eventuele verdere ontwikkelingen aan de Harlinger Waddenkust; 

- Het onwenselijk is dat honderdduizenden toeristen in 2014 het gebied rondom de Willemshaven 
in de huidige toestand aantreffen; 

- Het wenselijk is dat het Willemshavengebied, gelet op het lopend open planproces en in 
afwachting tot de definitieve invulling, publiek eigendom en openbaar toegankelijk blijft; 

- Het de bruine zeilvaart ten goede zou komen, alsmede de ontwikkelingen op het Havenplein ten 
goede zou komen, wanneer de aldaar gevestigde sanitaire voorziening wordt verplaatst naar het 
Willemshavengebied; 
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Draagt het college op: 
 
- Met voortvarendheid aan de slag te gaan met de herinrichting van het Willemshavengebied; 
- Daarbij als eerste prioriteit  het entrepotdok en de aangrenzende gebouwen te ontwikkelen, 

gericht op uitvoering in 2013; 
- Hierbij naast de bestaande kaders (Planologische Kernbeslissing Waddenzee, Notitie Hoogbouw 

en collegeprogramma), de volgende kaders te hanteren: 
1. Het Willemshavengebied blijft publiek eigendom zolang er geen volledig plan of ontwikkeling 

gerealiseerd is; 
2. De Willemshaven blijft te allen tijde openbaar toegankelijk; 
3. Bij de functies voor het entrepotdok en aangrenzende gebouwen dient  het uitgangspunt te 

zijn: 
a. Sanitaire voorziening voor de bruine zeilvaart, passagiers van de cruisevaart, overige 

recreanten en het algemene publiek, te realiseren voor 1 april 2013 
b. Horecamogelijkheden 
c. Recreatie in relatie tot het Werelderfgoed 

- Waar noodzakelijk met afzonderlijke begrotingswijzingen richting de raad te komen teneinde het 
bovenstaande te realiseren. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekend namens de fractie van: 
 
 
 
 
……..     
Harlinger Belang – J. Saakstra  


