INSPREEKREACTIE RAADSCOMMISSIE - 12 januari 2022
Dank voor de gelegenheid om de positie van Oud Harlingen te kunnen toelichten.
Onze inbreng vanavond is eigenlijk een vervolg op onze brief van begin november.
Die had als strekking: maak (nog) geen definitieve keuze voor het centrum als
plek voor de centrale ambtelijke huisvesting. Onze overtuiging was en is dat je als
serieuze monumentengemeente pas definitief kunt kiezen voor het scenario
centrum nádat je grondig hebt gekeken naar de stedelijk-monumentale inpassing.
Laat echter duidelijk zijn dat Oud Harlingen graag een levendig stadscentrum wil.
In 2013 leefde het plan de bibliotheek naar het Vierkant te verplaatsen. De
toenmalige wethouder beargumenteerde waarom het Vierkant de betere locatie
was: beter geschikt voor de nieuwe bibliotheekformule, beter toegankelijk, meer
parkeerruimte en dichter bij de grootste bevolkingsconcentratie van de stad.
Om de levendigheid in het centrum te behouden pleitte Oud Harlingen toen
niettemin voor een scenario binnenstad - en wij zijn blij dat de bibliotheekfunctie
inderdaad in de binnenstad inpasbaar bleek.
Zo staan wij ook in de discussie over de ambtelijke huisvesting. Wanneer die
inpasbaar is in de binnenstad, is dat prachtig. Huisvesting in de binnenstad is voor
Oud Harlingen echter geen must. Dat hebben wij ook naar voren gebracht in het
gesprek waarvoor wethouder Boon ons voor de kerst uitnodigde. We hadden een
prima, open gedachtewisseling waarbij wij alle ruimte hebben gekregen in het
verdere traject inbreng te leveren wanneer wij dat zinvol en wenselijk vinden.
Op dit moment liggen er op diverse vlakken nog losse eindjes. Wij ondersteunen
daarom het voorstel van BenW extra tijd uit te trekken voor nader onderzoek;
grote dingen hebben nu eenmaal hun tijd nodig.
Wij pleiten er wel voor om parallel aan de verdieping in de organisatieontwikkeling
nog twee andere sporen te bewandelen:
1. Consulteer alvast de relevante erfgoedpartijen en bespreek met hen de
mogelijkheden en onmogelijkheden wat betreft stedelijk-monumentale
inpassing. Oud Harlingen levert daar met plezier een bijdrage aan.
2. Onderzoek hoe reëel een ‘voorbeeldproject wat betreft verduurzaming en
circulariteit van bestaand monumentaal erfgoed’ is. Het idee spreekt ons
natuurlijk erg aan; de haalbaarheid ervan verdient echter nader onderzoek,
zeker in relatie tot eventuele transparante verbindingen.
Pas wanneer een concrete, voldragen uitwerking van een samenstelsel van panden
voorligt, kan worden afgewogen of het resultaat opweegt tegen de benodigde
ruimtelijke ingrepen. Hou daarom de weg naar huisvesting búiten de binnenstad
open, mochten aan het scenario binnenstad toch teveel bezwaren kleven.
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