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Kennisnemen van: 
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Beste raadsleden, 

Hierbij ontvangt u in vervolg op de raadsinformatiebrief van 26 september jl. informatie over 
de eerste resultaten van de extra onderzochte locaties. Daarnaast informeren wij u graag 
met het Plan van Aanpak (incl. partcipatie) voor het afronden van het strategisch 
huisvestingplan. 

Uitkomst meest kansrijke locaties 
Op basis van reacties van de raad op 4 september en de open brief van Wim Wildeboer zijn 
een aantal opties voor 'nieuw te onderzoeken' locaties ontvangen. De volgende locaties zijn 
in de afgelopen periode onderzocht: 

1. MCL Harlingen; 
2. Maritieme Academie Harlingen; 
3. Waddenpromenade (huidig gemeentekantoor); 
4. Perceel 31 (nabij ovatonde tussen Stationsweg en N31. 

Afbeelding 1: de vier onderzochte locaties 



In bijlage 1 (beoordeling extra locaties - abcnova) staan de uitkomsten van dit aanvullend 
onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat van de bovengenoemde vier locaties de 
Waddenpromenade en het Perceel N31 goed scoren. Deze locaties zijn kansrijk en kunnen 
op hetzelfde niveau uitkomen als de eerdere voorkeurslocaties 'Centrum' en 
'Westerzeedijk'. Voor het vervolgproces betekent dit dat deze vier locaties overblijven 
waarbij het streven is dat één van deze locaties in februari 2020 als voorkeurslocatie zal 
worden vastgesteld. 

Plan van aanpak 
In de raadsinformatiebrief van 26 september jl. is aangegeven dat een plan van aanpak zou 
worden opgeleverd in november. Het plan van aanpak is inmiddels definitief en bevat onder 
andere een actieplan voor de burgerparticipatie. Het plan van aanpak is toegevoegd als 
bijlage 2. 

Start burgerparticipatie 
In de afgelopen periode is een actieplan opgesteld hoe de inwoners van Harlingen worden 
betrokken bij en geïnformeerd over de ambtelijke huisvesting. De mate en wijze van 
betrekken verschilt per projectfase. In de huidige initiatieffase worden de inwoners op 2 
manieren actief betrokken. Via een button op de gemeentelijke website kan er worden 
gereageerd met suggesties en ideeën. Daarnaast zal de weekmarkt worden gebruikt om 
inwoners actief te benaderen. Ook bij het vervolgproces na de locatiekeuze zullen de 
inwoners op passende wijze geïnformeerd en betrokken. Zodra de eerste resultaten bekend 
zijn ontvangt u verslag van de reacties. 

Informeren medewerkers 
Tijdens de gemeentelijke Harlingen op Koers-dag is een goede start gemaakt met het 
betrekken van de medewerkers bij het proces rondom de ambtelijke huisvesting. Hier wordt 
eind november een vervolg aan gegeven middels twee lunchbijeenkomsten waar 
medewerkers nader worden geïnformeerd en de ruimte krijgen om actief suggesties en 
ideeën aan te dragen. 

Vervolg - planning voor de komende periode 
Nu de nieuwe aangedragen locaties zijn verkend zijn we een stap verder richting het 
vaststellen van de definitieve locatie. We gaan nu bezig met uitwerken van de vier scenario's 
(Westerzeedijk, Centrum, Waddenpromenade en het Perceel N31}. In januari/februari willen 
we het strategisch huisvestingsplan afronden met het streven om deze ter besluitvorming 
aan de raad voorleggen. Dit wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 26 februari 
2020. Voorgesteld wordt om in januari een informatiebijeenkomst voor raadsleden te 
organiseren. Onderstaand is procesplanning samengevat. 
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