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1 Zaaknummer: 45557 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 2 JUN 2020 

1 Onderwerp: 1 Plan Zuid fase 3 

Kennisnemen van: 
1. Ontwerp beeldkwaliteitsplan. 

Beste raadsleden, 

Met deze brief willen wij u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de 
herontwikkelingsopgave Plan Zuid fase 3. In dat kader hebben wij in de collegevergadering 
van 26 mei jl. besloten om het ontwerp wijzigingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan 
voor de duur van zes weken ter inzage te leggen. 

Doelstelling van het plan 
Dit plan van de Bouwvereniging bestaat uit de vervanging van de reeds gesloopte 
{duplex)woningen voor nieuwe grondgebonden woningen en appartementengebouwen ter 
plaatse van de Prins Bernhardstraat, de Prinses Margrietstraat en de Koningin 
Wilhelminastraat {oostzijde). In totaal zijn er 126 woningen gesloopt en zullen er maximaal 
93 woningen terug worden gebouwd. Tevens vindt er een opwaardering van de openbare 
ruimte plaats. 

Strijdig met huidig bestemmingsplan 
Deze ontwikkeling past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan Plan Zuid. 
Daarin is echter wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die ons de bevoegdheid geeft 
om de ontwikkeling middels een wijzigingsplan planologisch vast te stellen. Dit geldt niet 
voor het beeldkwaliteitsplan, want daarvoor bent u het bevoegde orgaan om deze vast te 
stellen. Het plan is toegevoegd als bijlage bij deze brief. 

Inhoud van het beeldkwaliteitsplan 
Dit beeldkwaliteitsplan voorziet erin dat er een kwalitatieve stedenbouwkundige impuls 
wordt gegeven aan het gebied. Het meest voorname uitgangspunt is dat de bestaande 
stedenbouwkundige structuur op hoofdlijnen wordt gehandhaafd. Er worden geen grove 
ingrepen gedaan in de infrastructuur en de aansluiting op de omgeving met de bestaande 
bomenstructuur is leidend. Daarnaast wordt met het voorziene woningbouwprogramma 
aansluiting gezocht op de stedenbouwkundige structuur, bouwmassa en uitstraling van de 
bebouwing in de directe omgeving. Deze herstructurering moet leiden tot het verbeteren 



van de woningvoorraad, het versterken van de (groene) verblijfskwaliteiten en resulteren in 
een hoogwaardige woonomgeving met toekomstwaarde. 

Participatie 
In de afgelopen periode heeft er in februari een inloopbijeenkomst plaatsgevonden over 
deze stedenbouwkundige opzet. Verder is het ontwerpwijzigingsplan en ontwerp 
beeldkwaliteitsplan opgesteld en is er afstemming gezocht met de overlegpartners. 

Planning komende periode 
De stukken zullen nu zes weken ter inzage worden gelegd in het kader van de uniforme 
voorbereidingsprocedure. Na de ter inzage periode worden de ontvangen zienswijzen 
beantwoord via een zienswijzen nota. Daarna vragen we u om het beeldkwaliteitsplan vast te 
stellen. Wij verwachten in het najaar hiervoor een voorstel aan u te kunnen voorleggen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 

de; et9r15_ de burgemeester, 

/ ~~ W.R. Sluiter 
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Bijlagen: 
1. Ontwerp beeldkwaliteitsplan Plan Zuid fase 3- document nummer 67033 


