
Gebiedsontwikkeling jachthaven Dukra 

Verslag bewonersavond 

 
Datum:   dinsdag 17 mei 2022 
Tijd:   19.30 – 22.15 uur  
Locatie: Kantine Dukra, Badhuisweg 9c   

 

Voorzitter:  Arend de Geus, onafhankelijk gespreksleider 
 
Gemeente: Arjan van Staalduinen, procesmanager 
 Annette Nicolas Gnodde, programmamanager 
 Joost Vorstenbosch, stedenbouwkundige 
 Dipti Bindesrisingh, programmasecretaris 
 Channah Draijer, wijkmanager 
 Ans Schiphorst, notulist 
 
Dukra: Sander Dullaart en Valentijn Bras, initiatiefnemers en eigenaren 
 Jaco Woltjer, architect 
  
Bewoners: Circa 25 bewoners / geïnteresseerden 
 

Arend de Geus opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij stelt zichzelf nogmaals voor en stelt 

ook de aanwezigen vanuit de gemeente, de eigenaren en de architect voor.  

Op basis van het participatieplan is op 19 april jongstleden de eerste raadplegende vergadering 

geweest. Vorige week, op 10 mei jongstleden, is een werksessie geweest. Vanavond is de tweede 

raadplegende bijeenkomst.  

Het verslag van 19 april is rondgestuurd. Gevraagd wordt uiterlijk komende vrijdag te reageren. Zo nodig 

wordt het verslag dan aangepast of worden opmerkingen als bijlage toegevoegd. Het definitieve verslag 

wordt daarna rondgestuurd. Het verslag van de werksessie was eerst beknopt en is daarna breder 

uitgewerkt en rondgestuurd. 

 

Terugblik werksessie 10 mei en vooruitblik volgende werksessie 

Valentijn vertelt dat de bezwaren naar aanleiding van de eerste bijeenkomst zijn genoteerd en 

doorgenomen. Om hiermee verder te gaan zijn deze punten geclusterd en samengevat. In de 

werksessie is vervolgens pragmatisch doorgewerkt naar alternatieve oplossingen. Samen met de 

architect zijn de eigenaren daarna tot een aantal schetsontwerpen gekomen. Het zijn concrete 

alternatieven. Deze uitwerkingen zijn nog niet onderzocht op haalbaarheid. Straks worden de 

alternatieven getoond en toegelicht. Een ieder kan vervolgens hierop puntsgewijs reageren. Het streven 

is aan het einde van de avond tot één of twee plannen te komen, welke in de volgende werksessie dan 

verder inhoudelijk worden besproken.  

Geïnformeerd wordt of alle alternatieven gericht zijn op alle functies uit het plan, of alles ingepast is. 

Uitgelegd wordt dat, zoals ook in het participatieplan staat, het uitgangspunt het huidige plan is. Er wordt 

niet gestart met een ‘leeg tekenblad’. Een aantal bewoners laten merken dat ze het hier niet mee eens 

zijn. Een gedragen plan is toch pas een gedragen plan als alles is afgetast.  

De eigenaren leggen uit dat het echt de bedoeling is open, helder en transparant tot een alternatief te 

komen die op draagvlak kan rekenen. Er is respect voor ieders belang, maar het kan niet een ellenlang 

proces zijn. Consequentie kan ook zijn dat we het niet met elkaar eens zijn. Het moet wel over de inhoud 

gaan. Geprobeerd wordt een compromis te vinden, waarin tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren. 

Voor de eigenaren is de haalbaarheid belangrijk. Vervolgens wordt het aan de gemeente voorgelegd en 

neemt het college en de raad, op basis van alle belangen, een besluit. 
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Reactie bewoners 

Een van de bewoners geeft aan de rol van de gemeente te wantrouwen en te willen praten over de 

grondslagen van het plan. Er zijn aannames die bewoners ter discussie stellen, die zij van wezenlijk 

belang vinden voor welke uitwerking dan ook. Dat zou toch bespreekbaar moeten zijn.  

Nogmaals wordt uitgelegd dat de basis voor de bespreking van vanavond het participatieplan en het 

basisontwerp voor de jachthaven is. Niet de gemeente, maar Valentijn en Sander hebben jaren geleden 

de eerste gedachten gevormd over de ontwikkeling van de jachthaven. Het is aan de eigenaren om 

hiervoor een plan te maken. Toegegeven wordt dat destijds, bij deze planvorming, eerder contact met de 

betrokkenen en omwonenden had kunnen worden gezocht.  

Een van de bewoners merkt op dat vanuit de gemeente nog steeds niet duidelijk is wat het nut en 

noodzaak is van deze ontwikkeling en welk woonquotum wordt nagestreefd, welke belangen de 

gemeente heeft.  

Een bewoner spreekt zijn waardering uit voor het ondernemerschap van de eigenaren. Hij geeft wel aan 

dat duidelijk moet zijn wat vanuit de gemeente wel en niet kan, de gemeente moet daar een uitspraak 

over doen. Over de steiger, over de horeca, over de hoogte, over het parkeren etc. 

Uitgelegd wordt dat het initiatief ligt bij de ondernemer. De gemeente is geen eigenaar en wil best 

meewerken. Vanuit de gemeente zijn uitgangspunten aangegeven, zoals voor de steiger en de 

openbaarheid van het gebied. Op dit moment is er een geldig bestemmingsplan. Als het duidelijk is hoe 

de jachthaven ontwikkeld wordt, dan wordt een wijziging voor het bestemmingsplan opgesteld, waarvoor 

de normale procedures gelden.  

Een bewoner uit zijn ergernis over de plannen voor het wonen op het water, de plannen voor de 

openbare ruimte en dat de plannen voor de ontwikkeling buiten de contouren gaan. 

Opgemerkt wordt dat op de brug (het Spiekeroog), ter hoogte van de jachthaven, regelmatig auto’s 

geparkeerd staan. De bewoners van het eiland ergeren zich daaraan en er wordt niet gehandhaafd. 

Vandaag stond er ook weer urenlang een auto. De eigenaren zullen het in hun nieuwsbrief meenemen. 

Oplossing kan zijn om een parkeerverbod in te stellen. 

 

  

Presentatie alternatieven 

De bewoners hebben tijdens de werksessie alternatieven overhandigd aan Valentijn en Sander. Deze 

zijn door hen goed bekeken, beoordeeld en bestudeerd. Elk alternatief is inhoudelijk gewogen met aan 

de linkerkant opmerkingen vanuit de eigenaren en aan de rechterkant opmerkingen ten aanzien van de 

gemeentelijke uitgangspunten. Opgevallen is dat in veel alternatieven de steiger onderbroken is, wat 

resulteert in een versnipperde haven. Dat is voor de haalbaarheid niet realistisch. Onder de steiger loopt 

een infrastructuur van kabels voor onder andere riool, glasvezel etc. Ook is een versnipperde haven 

moeilijk beheersbaar qua veiligheid etc. Belangrijk is ook het hergebruik van de 100 jaar oude palen, ook 

vanuit duurzaamheid en milieu-implicaties.  

Het zijn interessante varianten. Wat de eigenaren en de gemeente belangrijk vinden is dat de noord 

west verbinding blijft bestaan, dat de steiger niet wordt opgeknipt.  
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De eigenaren concluderen dat in nagenoeg alle varianten de noord zuid verbinding wordt onderbroken,  

geen sprake is van een gemengd programma, hogere kosten van de infrastructuur en een mindering van 

de woonkwaliteit van de nieuwe woningen. De haalbaarheid van de ontwikkeling is daarmee 

twijfelachtig.  Eén van de alternatieven leek voor hen echter interessant genoeg om verder uit te werken, 

en is opgenomen als variant in éen van hun schetsplannen. Zij hebben hierover nagedacht en 

doorgesproken met de architect. De architect heeft op basis daarvan verkennende schetsen uitgewerkt.  

 

 
Het plan gaat terug naar de kadasterlijn, éen van de wensen van de omwonenden. Er is meer afstand tot 

de oever, het zijn minder woningen en meer woonschepen. Het brengt het havenkarakter meer naar 

voren. 

Een van de bewoners twijfelt aan de gehanteerde kadasterlijnen. Deze kan men natuurlijk ook altijd 

controleren, maar deze kadasterlijnen zijn juist. Gevraagd wordt wat de hoogtes van de woningen zijn.  
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Uitgelegd wordt dat de hoogtes variëren tussen 4.17m en 7.30m. Op de eerste lijn de lagere en de 

tweede lijn de hogere woningen. Sander stelt voor al dit soort projectinformatie, waaronder ook 

plankaarten, situatie- en bezonningsstudies ed, te plaatsen op de website van de jachthaven. [RED: te 

vinden op deze URL: https://jachthavendukra.nl/projectontwikkeling/] 

 

 
 

De kadasterlijn is niet hard gehanteerd, gekozen is voor meer openheid, er zijn iets grotere onderlinge 

afstanden tussen de woningen aangebracht, om meer openheid en bredere zichtlijnen te realiseren 
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Alle drijvende woningen zijn verplaatst naar de andere kant, de omklapvariant. De drijvende woningen 

zijn geoptimaliseerd op de zonligging, het heeft een maximale menging van de jachthaven en woningen. 

Er is twijfel bij de ontwikkelaar over de kleine afstand tussen de woningen en de havenlodges. 

 

 

 
 

Alle woningen zijn gericht naar de brug Spiekeroog, ten gunste van de doorvaart. De jachthaven neemt 

zichtbaar af in volume en er zijn minder lodges. De woningen hebben door hun ligging en oriëntatie op 

het Spiekeroog een lagere woonkwaliteit.  

 

Gevraagd wordt wat de serviceplek betekent. Het is een tweelaagse voorziening, net als in het 

oorspronkelijke plan. Op de onderste verdieping is de havenvoorziening met daarboven het kantoor. Het 

zal iets boven de brug uitkomen.  

 

Gevraagd wordt waarom recreatie en woonschepen gecombineerd moeten worden. Een van de 

uitgangspunten voor de ontwikkeling is een gemengde ontwikkeling tot stand brengen. 

 

Een van de bewoners geeft aan dat van de gemeente een plan voor de hele buurt ontbreekt. Hoe 

kunnen de bewoners alleen een beslissing nemen over deze ontwikkeling als er geen zicht is op andere 

plannen, zoals de hondenuitlaatplek, de garages, de houthavenkade, de herinrichting etc. 

 

Een andere bewoner vraagt waarom er recreatie moet komen en in wat voor omvang. Waarom moet er 

reuring in dit gebied komen. Waarom een woonfunctie, waarom een recreatiefunctie en waarom een 

horecafunctie. Ook de combinatie van deze functies. Waarom kan niet een van de functies vervallen.  

 

  

Alternatieven bekijken en eerste reactie geven 

Na een korte pauze wordt voorgesteld dat de aanwezigen een eerste reactie geven. Het blijkt dat dit niet 

mogelijk is. Het is te snel. Er is meer tijd nodig om erover na te denken, het met de achterban te 

bespreken, etc. Er ontstaat veel discussie over en weer. Bewoners geven aan dat zij ook hun eigen 

werkzaamheden hebben, dat zij er dit ook maar even bij doen. En dat het wel direct hun woonplezier en 

woonomgeving betreft. Het is een complexe materie en er is meer tijd nodig. 
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De eigenaren geven aan dat zij luisteren naar alle belangen. Zij zijn bereid te zoeken naar een gedragen 

plan, mits deze ook haalbaar blijkt te zijn. De weg daarheen betekent het komen tot een compromis voor 

alle partijen. Belangrijk is het om het wel over de inhoud te hebben en niet steeds over het proces. 

  

Na heel wat heen en weer praten wordt afgesproken dat de bewoners de komende dagen gebruiken om 

zich te verdiepen in de gepresenteerde alternatieven. Een van de bewoners stelt voor om volgende 

week dinsdag, voor de volgende bijeenkomst (om 18.30u) bijeen te komen met alleen de omwonenden. 

Zij zullen dan komen tot geclusterde reacties. Aansluitend, vanaf 19.30u, is dan opnieuw een 

raadplegende sessie, het vervolg van vanavond. Doel van deze bijeenkomst is de geclusterde reacties 

met elkaar te bespreken, in de hoop dat tot één of twee varianten wordt gekomen. Deze varianten 

worden dan in de werksessie van een week later verder inhoudelijk besproken. 

 

 

Afronding 

Gevraagd wordt of de notulen uiterlijk vrijdag bij de omwonenden kan zijn.  

Een ieder wordt bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.  

 
 

 

 


