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Gemaakt op  de inloopavond 11 Februari 2015 



Indrukken inloopavond 
1. We waren verbaasd over de kale bedoening, we stonden in een onverwarmde hal, niet duidelijk wie wie vertegenwoordigde, 

naambordjes waren verscholen achter jassen.  

2. Er waren geen folders, alleen wat posters en een model van het nieuwe gebouw. 

3. Met een dame van de gemeente gesproken: eerste stap in de procedure wordt het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan 
voor het bouwkavel. Volgens de gemeente heeft de Raad van State hen gedwongen het reeds ingediende en goedgekeurde 
bouwplan uit 2008-2010 als bestemmingsplan in te dienen. Ze hebben dit toch enigszins aangepast om het huidige 
bouwplan te reflecteren. In ieder geval is het bestemmingsplan 1-op-1 gelijk aan het bouwplan van Amvest. 

Dit nieuwe bestemmingsplan moet vanaf week 11 ter inzage liggen, samen met allerlei studies, zoals de milieu rapportages, die 
we ook in de vorige ronde gezien hebben. Volgens de gemeente worden er vernieuwde versies van de reeds bestaande 
rapporten geleverd. Volgens de gemeente mogen er een kleine 500 appartementen gerealiseerd worden volgens dit nieuwe 
bestemmingsplan. Volgens de gemeente zijn er geen wettelijke regels voor bezonning, alleen richtlijnen. In het centrum 
wijkt de gemeente soms af van deze richtlijnen. De gemeente kon niet zeggen hoeveel er precies van ons parkje af ging. Heel 
wat van het gras wordt in ieder geval stoep, en er komt een mogelijkheid voor wagens om over de stoep voor te kunnen 
rijden. 

Het beoogde bestemmingsplan voorziet in een hoge toren van circa 190 meter en twee torens van 75 meter, geplaatst op een 
plint van circa 5 verdiepingen. 

 

4. Er waren nog nergens uitgewerkte bouwtekeningen, alleen de grove lijnen waren te zien.  

5. Behalve de appartementen, was er (volgens zeggen) ook nog 7000 m2 kantoorruimte en circa 1000 m2 voor horeca 
mogelijkheden. Daarnaast de optie om een honderdtal appartementen in te ruilen voor een hotel.  

6. De ingang voor de parkeergarage aan de Gedempte Zalmhaven zou opgegeven zijn, alleen een ingang in de Houtlaan zou nog 
aan de orde zijn. Er bestaat op de tekening nog wel een uitstulping richting de rijbaan van de gedempte zalmhaven, waarom 
die uitbouw daar zit, is niet duidelijk. 

7. Het bestemmingsplan van 2013 zou financieel neutraal zijn (financiële paragraaf). Dat lijkt ons hier nauwelijks het geval. De 
gemeente zal invangrijke voorzieningen moeten treffen voor dit particuliere bouwwerk. 

8.  Al met al, weinig concrete, gedetailleerde informatie. Dit wekte de indruk dat de gemeente en Amvest nog niet helemaal klaar 
zijn. 
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Gezicht vanaf Noorden 



Tekening vanaf Noorden  



Bestemmingsplan gebied 



Boven Aangezicht 



Gezicht vanaf Noorden 



Gezicht vanaf Westen 



Gezicht vanaf Zuiden 



Procedure Bestemmingsplan 



Zichtlijnen (het groene deel is het dak op de 5e 

etage) 



Hoezo, passend in de 
schaal van  het 
Scheepvaartkwartier? 

Conclusie: 


