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Onderwerp: Principeverzoek voor ontwikkeling van The Drop op de Zuiderpier te 
Harlingen 

Kennisnemen van: 
1. Het verzoek, om een positieve grondhouding aan te nemen voor ontwikkeling van The 

Drop, niet te honoreren. 
2. De mogelijkheid open te houden een landmark te ontwikkelen die voldoet aan een goede 

ruimtelijke ordening. 

Beste raadsleden, 

Op 8 april jl. is door Bokma Planontwikkeling namens initiatiefnemers het verzoek ingediend om een 
principe uitspraak te verkrijgen voor de ontwikkeling van The Drop. Dit is de naam van een 58,5 
meter hoge roestvrijstalen sculptuur, die halverwege de Zuiderpier in Harlingen als nieuw landmark 
zou moeten verrijzen. Het kunstwerk refereert aan de vorm van een druppel en is ontworpen door 
Ronald Westerhuis (bekend van het MH17-monument). Er zal onder meer plek zijn voor een 
uitkijkplatform en horeca. Een landmark, zo liet Bokma door ingenieurs- en adviesbureau Antea 
Group onderzoeken, kan de regio veel geven. Staat de omgeving erachter en wordt er in het gebied 
eromheen geïnvesteerd, dan kan het Harlingen zo 100.000 tot 150.000 bezoekers per jaar opleveren. 
Op 27 februari jl. is het plan in een besloten bijeenkomst gepresenteerd aan zo'n veertig 
belanghebbenden uit de regio, zoals bestuurders, ondernemers en de Vereniging Oud Harlingen. De 
aanvrager vindt het niet passend om organisaties te gaan benaderen voor een verdere uitwerking, 
voordat ons college hierover een standpunt heeft ingenomen. Inmiddels hebben we een besluit 
genomen in de B&W vergadering van 9 juni jl. 

Besluit 
We hebben besloten het verzoek, om een positieve grondhouding aan te nemen voor ontwikkeling 
van The Drop, niet te honoreren. Wel willen we de mogelijkheid openhouden om een landmark te 
ontwikkelen die voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 

Argumenten 
In onderstaande opsomming zijn in vijf punten de overwegingen toegelicht, welke hebben geleid tot 
het besluit om geen positieve grondhouding aan te nemen. 

1-Er ontbreekt een passend en verbindend verhaal 
Over het ontwerp van The Drop stelt bedenker Westerhuis: "De inspiratiebron voor de Drop was het 
water, de combinatie van water en land, natuur en urbanisatie. Naast een druppel kan je in de Drop 
ook een hoofd zien". Het door Antea uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek vergelijkt door middel 
van een benchmark verschillende soorten landmarks op dezelfde punten met elkaar. Daaruit blijkt 
dat de landmarks door middel van storytelling zijn verbonden met het gebied. Uit de literatuur en de 
interviews, die onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek, is gebleken dat storytelling in 
belangrijke mate bijdraagt aan het succes van de landmark. Voor de storytelling moet een 



kernverhaal worden vastgelegd. Met dat verhaal moeten mensen zich kunnen identificeren en het 
moet een beleving creëren voor de bezoeker. In het geval van The Drop is het verhaal erachter te 
algemeen, mist het authenticiteit en daardoor wordt niet duidelijk wat het verbindende karakter is 
met Harlingen. Feitelijk kan het ontwerp ook bedacht worden op een willekeurige andere locatie aan 
de kust of in het landschap. 

2- Het ontwerp past niet in de omgeving 
In het haalbaarheidsonderzoek hebben de stakeholders aangegeven dat een landmark moet opgaan 
in de omgeving. In het geval van The Drop is de landmark bijna 60 meter hoog en heeft de bovenste 
helft een doorsnede van circa 20 tot 25 meter. Dat geeft een grote impact voor de skyline van 
Harlingen, waar een maximale bebouwingshoogte van 15 meter is toegestaan. The Drop is daarbij 
gelegen op de Zuiderpier: een opvallende plek in het water en in de havenmond waar alle in- en 
uitgaande scheepvaart passeert. Het zicht komend vanaf zee op het karakteristieke stadsbeeld met 
historische panden en schepen, maar ook het weidse beeld vanaf de stad op het unieke 
Waddengebied, zal drastisch veranderen. De enorme omvang en de opvallende vormgeving van The 
Drop zijn dusdanig afwijkend, dat zeker niet gesteld kan worden dat de landmark opgaat in zijn 
omgeving. 

3- Het ontwerp is strijdig met beleid en regelgeving 
Om The Drop mogelijk te maken zal er in ieder geval een nieuw bestemmingsplan moeten worden 
opgesteld. Een eerste beoordeling geeft diverse strijdigheden en kanttekeningen met bestaand 
beleid. 
Gemeentelijke beleid: De Zuiderpier is in het vigerende bestemmingsplan bestemd als primaire 
waterkering, waarop geen gebouwen mogen worden gebouwd. Daarbij is het Wetterskip 
grondeigenaar van de pier. Verder stellen de Structuurvisie Harlingen 2025 en de Notitie 
Bouwhoogte dat nieuwe bebouwing aan de rand van de stad qua hoogte moet aansluiten bij de 
bestaande bebouwing. 
Provinciaal beleid: In de Verordening Romte is opgenomen dat ontwikkelingen in de Havenkom geen 
afbreuk doen aan landschaps-, cultuur en natuurwaarden. Ook mogen er geen beperkingen optreden 
voor de beroepsvaart. 
Rijksbeleid: Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening ( Barro) bepaalt dat dat de maximale 
bouwhoogte in het Wadden- en kustgebied moet aansluiten bij de aard en de omvang van de 
omliggende bebouwing. 

4- Onbekend is op hoeveel draagvlak dit ontwerp kan rekenen 
De realisatie van The Drop zal van grote invloed zijn op Harlingen en omgeving. Er zijn vele 
stakeholders met uiteenlopende belangen in het gebied. Belangrijk is dat een dergelijk 
ontwerp/kunstwerk en de functies van de Drop worden gedragen door de (toeristische) 
ondernemers en inwoners van Harlingen. Zij zijn Harlingen, wonen en werken daar. Van belang hierin 
is ook de visie van het Pact van Marrum. Mei 2018 ondertekenden de Waddenzeehavens en de 
Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) het Pact van Marrum. Het is ondertekend door 12 organisaties, 
o.a. de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Port of Harlingen. Later dat jaar is het 
aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het Pact van Marrum zijn concrete 
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Waddenzeehavens de komende jaren op 
economisch en ecologisch vlak. Zo moet havenontwikkeling hand in hand gaan met de bescherming 
van de Waddenzee. Het open waddenlandschap is van grote waarde en voor de havenclusters wordt 
nieuwe bebouwing zoveel mogelijk ingepast in de bestaande skyline. 

5- Nog veel onbeantwoorde vragen 
Om een goede afweging van alle belangen te kunnen maken, zijn nog veel vragen onbeantwoord. Zo 
is het van belang om te weten hoe The Drop zich verhoudt tot Sense of Place, het platform dat zich 
richt op het ontwikkelen van culturele landschapsprojecten langs de noordelijke kustlijn. De vraag is 
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of al die verschillende kunstwerken elkaar qua ontwerp niet bijten en of deze ook op elkaar worden 
afgestemd. Verder is het onbekend op welke manier de initiatiefnemer samenwerking zoekt met de 
Harlinger ondernemer. Of komen er bussen met toeristen die de uitkijktoren opgaan, van een kop 
koffie genieten en weer doorrijden (geen spin off in Harlingen). Uitgangspunt voor het toeristisch 
beleid in de regio is het vermijden van massatoerisme. Ook is niet duidelijk hoe dit plan zich verhoudt 
tot de voorgenomen recreatieve ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied en hoe de benodigde 
parkeer- en infrastructuur voor 150.000 bezoekers goed ingepast kan worden. 

Mogelijkheid openhouden voor een landmark 
We willen de ontwikkeling van een land mark, ongeacht de locatie, niet uitsluiten. Van belang daarbij 
is aansluiting bij het vastgestelde Programma Harlingen. Hierin is onder meer de ambitie beschreven 
dat het realiseren van aantrekkelijke bezienswaardigheden, waardoor toeristen langer blijven, 
prioriteit heeft. Het Programma beschrijft meerdere ambities welke van belang zijn voor de 
uitwerking van een nieuw initiatief: 

• De ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven geeft een integrale visie op een omgeving met 
internationale allure, waarbij het eigene 'Harlingse' wordt bewaard en versterkt. Belangrijk 
hierin is het behoud van authenticiteit van de stad. 

• Dit kan mede door het bevorderen van de beleving en bewustwording van de 
kernkwaliteiten en de verhaallijnen van het gebied. 

• Daarbij inzetten voor een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als 
natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. 

Uitvoering 
Gelet op de aandacht welke dit initiatief eerder in de media heeft gehad, zal er een persbericht 
worden uitgebracht. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, E- · 
Bijlagen: geen 


