
we starten om 19.00 uur

Participatieavond ‘Harbour Park’

welkom! 



welkom

Wim Verdouw

Caroliene van Veen 



(digitale) bijeenkomst

Eerste (deels digitale) 
participatieavond

Harbour Park



digitale bijeenkomst

Van de presentatie wordt een 
verslag gemaakt

(digitale) bijeenkomst



De presentatie en het verslag 
worden 2 weken digitaal 

gepubliceerd

(digitale) bijeenkomst



Vragen mogen na de presentatie 
gesteld worden of tijdens de 
publicatie per mail gestuurd 

worden

(digitale) bijeenkomst



Bij voorkeur vòòr
maandag 12 juli 2021 12:00

(digitale) bijeenkomst



Contactgegevens volgen aan het 
einde van de presentatie

(digitale) bijeenkomst



Wanneer/hoe mag u de 
antwoorden verwachten?

(digitale) bijeenkomst



Volgende week in een totaal 
overzicht 

(digitale) bijeenkomst



de agenda voor vanavond



de agenda voor vanavond

1. het initiatief

2. het voorlopig ontwerp 

4. de procedure 

3. thema’s

5. vraag & antwoord



1. het initiatief



Het Havenkwartier



De locatie 



De Indola fabriek 



De situatie



Het ontwikkelkader

Op 2 maart 2021 is het 
ontwikkelkader door de 

gemeenteraad vastgesteld



Het ontwikkelkader

Het biedt het kader waarbinnen de 
verdere ontwikkeling van het 

Havenkwartier kan plaatsvinden



Het ontwikkelkader

Harbour Park past binnen dit 
vastgestelde ontwikkelkader



Het ontwikkelkader

https://www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartierStudio Hartzema

https://www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier


Jan Jacobs

2. het voorlopig ontwerp





Concept 1



Concept 2



Vogelvlucht





begane grond | Peil = 0



verdieping 1 | 4.125 +



verdieping 2 | 7.500 +



verdieping 3/4 | 10.500/13.500 +



verdieping 5 | 16.500 +



verdieping 6 | 19.500 +



verdieping 7/14 | 22.500/43.500 +



verdieping 15 | 46.500 +



Vogelvlucht



doorsnede A - A’
A A’



doorsnede B’- B B’ B



doorsnede C – C’

C’

C



doorsnede D – D’
D

D’



Entree woontoren



Verbijzondering



Nijverheidsstraat



Nijverheidsstraat



Handelskade



Handelskade



















3. thema’s

• programma
• parkeren
• klimaat adaptief
• duurzaamheid



Programma wonen

Appartement Aantal (302 stuks) Percentage

2- kamer ca. 220 ca. 70%

3- kamer ca. 37 ca. 30%

3/4- kamer ca. 45

Middenhuur = vrije sector met een huurprijs tussen € 752,- en € 1.005,- per maand.
Harbour Park voorziet hier ruimschoots in. 

Appartement Oppervlak Aantal (302 stuks) Percentage

Type 1 45-55 m2 ca. 97 ca. 30%

Type 2 55-70 m2 ca. 127 ca. 40%

Type 3 70-100 m2 ca. 78 ca. 30%



Programma werken

Bedrijvigheid Oppervlak Functie

Voorziening ca. 2.000 sportschool

horeca

Werken ca. 4.000 n.t.b. 



programma Klipperstraat

werken/ voorzieningen 



programma Nijverheidsstraat



programma Handelskade



parkeren

Gebied
Integrale aanpak parkeren 
met mede ontwikkelaars en 
advisering door Goudappel  

Verkeersbewegingen
Met het parkeren in de HUB wordt 
het aantal verkeersbewegingen in 
het Havenkwartier sterk verminderd

HUB
We onderzoeken gezamenlijk met 
andere ontwikkelaars de 
mogelijkheden voor een mobiliteit 
hub ten behoeve van deelmobiliteit 
op loopafstand van Harbour ParkPlot (auto parkeren)

Er wordt een inpandige, 
twee-laags parkeergarage in 
Harbour Park gerealiseerd

Kwaliteit openbaar gebied
De inpandige parkeergarages en de 
HUB zorgen voor minder vervuiling 
van het straatbeeld en kwaliteit van 
het openbaar gebied

Plot (fiets parkeren)
Er wordt een inpandige
fietsgarage in Harbour
Park gerealiseerd

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ficon-icons.com%2Fnl%2Fpictogram%2Ffiets-fiets%2F144650&psig=AOvVaw1gpq8VSQjpZ5vfe0Wjh8k5&ust=1625804299285000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCMCRjZXP0vECFQAAAAAdAAAAABAD


klimaat adaptief

Biodiversiteit
Verblijfsplaatsen op 
daktuin en extensieve 
groene daken met o.a. 
vogelkasten 

Bodemdaling
Infiltratie naar grondwater in 
groenstroken openbare ruimte

Droogte/ wateroverlast
Waterretentie en verdamping op 
alle dakdelen, waterinfiltratie ter 
plaatse van groendak

Energie
Hogere opbrengst zonnepanelen en 
verbeterde isolatie groen-blauwe
daken

Hitte
Isolerende werking 
groene daken, 
materialisatie met hoog 
albedo, toename openbaar 
groen



Hernieuwbare energiebronnen
Verwarmen en koelen met de vijf 
natuurlijke energiebronnen:
zon, lucht, aarde, water en ijs

duurzaamheid https://solareis.maglr.com/havenkwartier/cover

Efficiënt 
Het SolarEis systeem kijkt continu 
waar ze het beste zijn warmte 
vandaan kan halen om te kunnen 
verwarmen

Klimaat adaptieve mogelijkheden
- (her)gebruik van hemelwater
- (her)gebruik van oppervlakte water

Milieuvriendelijk
Het SolarEis systeem is een gesloten 
systeem; dit betekent géén boringen 
en géén thermische vervuiling van de 
bodem

https://solareis.maglr.com/havenkwartier/cover


4. de procedure (1/4)



4. de procedure (1/4)

Het bestemmingsplan



4. de procedure (1/4)

Conclusie

Voor deze ontwikkeling is een 
nieuwe bestemming nodig én 
een vergunning om te bouwen



https://www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartierStudio Hartzema

Het bestemmingsplan wordt 
ontwikkeld op basis van het 

voorlopig ontwerp passend binnen 
het ontwikkelkader

Conclusie

https://www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier


4. de procedure (2/4)

De route naar de vergunning



De route naar de vergunning

Een postzegelbestemmingplan 
procedure

4. de procedure (2/4)



De route naar de vergunning

Daarvoor is een ontwerp 
bestemmingsplan vereist, deze 

wordt momenteel opgesteld

4. de procedure (2/4)



De route naar de vergunning

Integraal in het bestemmingsplan 
proces wordt ook de 

omgevingsvergunning 
aangevraagd

4. de procedure (2/4)



De route naar de vergunning

ontwerp bestemmingsplan 

4. de procedure (2/4)



De route naar de vergunning

ontwerp bestemmingsplan 

6 weken ter inzage

4. de procedure (2/4)



De route naar de vergunning

ontwerp bestemmingsplan 

6 weken ter inzage

afronding bestemmingplan

4. de procedure (2/4)



4. de procedure (2/4)

De route naar de vergunning

ontwerp bestemmingsplan 

6 weken ter inzage

vaststelling bestemmingplan

aanvraag omgevingsvergunning



4. de procedure (2/4)

De route naar de vergunning

ontwerp bestemmingsplan 

6 weken ter inzage

vaststelling bestemmingplan

aanvraag omgevingsvergunning

Juli 2021



De route naar de vergunning

Om het plan zo goed mogelijk te 
laten passen in de omgeving, 
geven wij u de mogelijkheid tot 
participatie in het plan

4. de procedure (2/4)



https://www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartierStudio Hartzema

het bestemmingsplan wordt 
ontwikkeld op basis van het 

voorlopig ontwerp passend binnen 
het ontwikkelkader

conclusie

https://www.rijswijk.nl/projecten/havenkwartier


4. de procedure (3/4)

informeel

vóór de procedure

Participatie en inspraak



4. de procedure (3/4)

informeel

vóór de procedure

Participatie en inspraak

formeel

in de procedure



4. de procedure (3/4)

informeel

vóór de procedure

Participatie en inspraak

formeel

in de procedure

Juli 2021 …. 2021
Thema’s:
• Bedrijfsspecifieke vragen
• Inrichting openbare ruimte



4. de procedure (3/4)

informeel

vóór de procedure

Participatie en inspraak

formeel

in de procedure

Juli 2021 …. 2021

vanaf oktober 2021

Thema’s:
• Bedrijfsspecifieke zaken
• Inrichting openbare ruimte



4. de procedure (4/4)

De (formele) inspraakprocedure



4. de procedure (4/4)

De (formele) inspraakprocedure

behandeling in de raad inspreken



4. de procedure (4/4)

De (formele) inspraakprocedure

ontwerp besluit ter inzage

inspreken

zienswijze

behandeling in de raad



4. de procedure (4/4)

De (formele) inspraakprocedure

ontwerp besluit ter inzage

inspreken

zienswijze

beroepdefinitief besluit

behandeling in de raad



4. de procedure (4/4)

De (formele) inspraakprocedure

ontwerp besluit ter inzage

inspreken

zienswijze

beroepdefinitief besluit

beroep verworpen? hoger beroep

behandeling in de raad



5. vraag & antwoord



5. vraag & antwoord

Uw vraag later stellen?



Wanneer? tot en met vrijdag 16 juli 2021
bij voorkeur vòòr maandag 12 juli 2021 12.00 uur

Wie? Conchita Wortelboer

Mail: cwortelboer@ridge.nl

Telefoon: 0318 25 37 80

5. vraag & antwoord

mailto:cwortelboer@verdouwvastgoed.nl


op de hoogte blijven?

Laat uw contactgegevens achter!




