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Beste meneer Wildeboer, 

Wij ontvingen uw vragen met betrekking tot de raadsinformatiebrief die is uitgegaan over 
The Drop. Hierna geven wij u antwoord op de gestelde vragen. 

1. Op grond van welke wet- en regelgeving zou het een collegebevoegdheid zijn om, 
buiten de raad om, namens de gemeente te bepalen of Harlingen wel of niet een 
positieve grondhouding aanneemt t.a.v. het project The Drop? 

Principeverzoeken zijn normaal gesproken altijd aan het college gericht en worden 
vervolgens ook door ons beantwoord. Als bestuursorgaan zijn we hiertoe bevoegd. In 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat daarover in afdeling 3.2: Het 
bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor 
zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen 
bevoegdheid een beperking voortvloeit. 

2. Daarbij willen we graag weten of het college, alvorens een standpunt in deze in te 
nemen, advies van Hus en Hiem heeft gevraagd. Zo ja, waarom heeft de raad dan niet 
ontvangen en zo nee, waarom niet? 

Wij hebben geen advies ingewonnen bij Hus en Hiem. In deze beginfase van het 
principeverzoek geeft dat geen toegevoegde waarde. Bovendien valt de Zuiderpier 
buiten de deelgebieden die zijn opgenomen in de welstandsnota. Daar is geen 
welstandskader voor vastgesteld. Wel is voor het naaste deelgebied 'Nieuwe 
Willemshaven' onder andere bepaald dat nauwlettend aandacht zal zijn voor de 
handhaving van het havenkarakter op de locatie, onder andere de maat, schaal, en 
contrast gebouwd versus onbebouwd. 
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Wij rekenen erop dat wij u met deze brief goed geïnformeerd hebben. Heeft u nog vragen? 
Neemt u dan gerust contact op met de griffie. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen, ar fh» <-l.e 
Secretaris Burgemeester 
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