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MEDEDELINGEN  
Portefeuillehouder: Marlous Verbeek  

 
 

Betreft : Evaluatie tijdelijk sanitair Oude Haven  
Aan : Leden van de commissie Fysiek Domein 
T.b.v. : Commissie van 18 mei 2022 
Van : Marlous Verbeek 
Behandelaar: Dick van Veldhuizen (Havenmeester) 
Datum : 13 april 2022 

 
Geachte commissieleden,  
 
In de commissie van 3 maart 2021 informeerde ik u over de plaatsing van een tijdelijke sanitaire 
voorziening in de haven in de periode van 1 mei tot en met half september. Ik heb toen ook aangegeven 
dat er na afloop van het vaarseizoen een evaluatie plaats zou vinden. Op basis daarvan kan een 
programma van eisen worden opgesteld voor een eventuele permanente invulling van het sanitair. 
In deze mededeling informeer ik u over de conclusies van de evaluatie en over het vervolg.  
 
Aanleiding 
De aanleiding voor plaatsing van tijdelijk sanitair in de gemeentehaven was de beperkte capaciteit van de 
vaste sanitaire voorziening in het KNRM-gebouw. In het KNRM-gebouw is voor vrouwen en mannen 
ieder maar 1 douche beschikbaar. Om aan de criteria van het inmiddels behaalde keurmerk ‘’De Blauwe’’ 
vlag te voldoen, was uitbreiding van het sanitair nodig. 
 
Conclusies  
Hieronder leest u de conclusies van de evaluatie van het tijdelijke sanitair.   

• Het tijdelijk sanitair voorziet duidelijk in een behoefte. In de gebruiksperiode (2 mei t/m 17 
september) zijn er 539 passentenboekingen geregistreerd voor gemiddeld 2 personen. Omdat de 
betaling per persoon dag is en het aannemelijk is dat een deel van de gebruikers meer dan één 
keer per dag van het sanitair gebruik heeft gemaakt, is er meer dan 1100 keer gebruik van 
gemaakt. 

• De hoofdgebruikers van het sanitair waren met name bootpassanten die met hun boot in een 
passantenligplaats of bij de Kalkovens lagen.  

• Slecht een kleine groep camperaars heeft gebruik gemaakt van het sanitair. Extra promotie kan 
het gebruik mogelijk verhogen.  

• Het aanbod van het sanitair, bestaande uit 1 douche, 1 wastafel en 1 toilet per unit, voldoet in de 
basis aan de vraag. Wel zijn enkele opmerkingen gemaakt over het ontbreken van een urinoir en 
de mogelijkheid om de afwas te kunnen doen.    

• De locatie tegenover het havenkantoor is een goede keuze gebleken. Hierdoor was direct 
toezicht vanuit het havenkantoor mogelijk.  

• Vanuit de omgeving zijn geen op- of aanmerkingen gekomen over de aanwezigheid en het 
gebruik van het sanitair.  

• Het gehanteerde tarief van € 1,- per persoon per dag is door de gebruikers ervaren als een 
goede prijs voor de geboden faciliteiten.  

• De tijdelijke plaatsing van het sanitair is met het gehanteerde tarief niet kostendekkend. Voor het 
verschil is wel dekking aanwezig binnen de jaarlijkse begroting van de haven.  

• De uitstraling van het gebruikte tijdelijk sanitair past niet in de omgeving. Gelet op de behoefte 
aan sanitair in dit deel van de haven, is de functie momenteel belangrijker dan de vorm. 
Uiteindelijk is het wel wenselijk hier een passende invulling aan te geven.   

 
Vervolg 
De volgende stap is het opstellen van een programma van eisen voor een vaste invulling van het sanitair. 
Aan de hand hiervan kunnen mogelijke opties en bijhorende kosten in beeld worden gebracht. Het 
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streven is om het programma van eisen in 2023 op te stellen, maar dat is vooralsnog onder voorbehoud 
vanwege een tekort aan uitvoeringscapaciteit. Tijdens het vaarseizoen 2022 worden weer tijdelijke 
sanitaire units geplaatst. De omgevingsvergunning hiervoor is reeds verleend.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marlous Verbeek  
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