RAPPORT
Aanlegplaatsen Hardenberg
Scenario’s
Klant:

Gemeente Hardenberg

Referentie: BG3389T&PRP1903271111
Status:

Finale versie/1.0

Datum:

7-6-2019

Projectgerelateerd

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Koggelaan 21
8017 JN ZWOLLE
Transport & Planning
Trade register number: 56515154
+31 88 348 65 00 T
info@rhdhv.com E
royalhaskoningdhv.com W

Titel document: Aanlegplaatsen Hardenberg
Ondertitel:
Referentie:
Status:
Datum:
Projectnaam:
Projectnummer:
Auteur(s):

BG3389T&PRP1903271111
1.0/Finale versie
7-6-2019
Aanlegplaatsen Hardenberg
BG3389
Froukje Oostra & Berry van den Berg

Opgesteld door: Froukje Oostra
Gecontroleerd door: Aline van Raalte
Datum/Initialen: AvR
Goedgekeurd door: Berry van den Berg
Datum/Initialen: BvdB

Classificatie
Projectgerelateerd

Disclaimer
No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by
any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used,
without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland
B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by
whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of
HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS
18001:2007.
7-6-2019

BG3389T&PRP1903271111

i

Projectgerelateerd

Inhoud
1

Meer varen op de Vecht

1

2

Het participatieproces in het kort

2

2.1

Adviseren en coproduceren

2

2.2

Participanten

2

2.3

Werksessies

2

3

Het proces

3

3.1

Informatiebijeenkomst omwonenden

3

3.2

Beelden in werksessie 1

3

3.3

Locaties in werksessie 2

5

3.4

Beschouwing locaties

7

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9

Baalderuiterwaarden, direct ten noorden van de J.C. Kellerlaan
Ten zuiden van de J.C. Kellerlaan, nabij het Toeristisch overstappunt (TOP)
Langs de bestaande kade
Heropenen gedempte haven
Tussen de Voorstraat en Europaweg nabij/in de bestaande plas
In het Vechtpark nabij de brandweerkazerne
Aanlegvoorziening nabij de Koppel
Radewijkerbeek
Totaaloverzicht locatie beschouwing

7
8
8
9
10
10
11
11
12

3.5

Voorkeuren locaties werksessies 3 en 4

12

4

Zorgen, eisen en wensen

14

4.1

Algemene zorgen

14

4.2

Locatie specifieke zorgen

15

5

Informatieavond voor inwoners

17

5.1

Opzet van de avond

17

5.2

Oogst van de avond

17

5.2.1

Speciale vermelding: De Koppel

18

7-6-2019

BG3389T&PRP1903271111

ii

Projectgerelateerd

6

Conclusies

19

6.1

Tevreden omwonende

19

6.2

Tijdelijke oplossing

19

6.3

Eerherstel gedempte haven

20

6.4

Haven tussen Voorstraat en Europaweg (de Opgang)

21

6.5

De Koppel

22

6.6

En wat mag dat kosten…

22

6.7

Keuze aan bestuur

23

7-6-2019

BG3389T&PRP1903271111

iii

Projectgerelateerd

1

Meer varen op de Vecht

Door het gereedkomen van de sluizen bij Junne en Mariënberg ontstaat er een doorgaande toeristische
vaarroute van Zwolle via Hardenberg naar Drenthe of Twente. Naar verwachting komen er als gevolg van
deze ontwikkeling meer bootjes over de Vecht naar en langs Hardenberg. Daarnaast is in 2017 de
watersportvereniging Hardenberg opgericht om de bevaarbaarheid op met name de Vecht te bevorderen.
De vereniging heeft inmiddels meer dan 100 leden waarvan 50 leden ook een vaste ligplaats wensen.
Ook heeft de vereniging de wens om enkele historische schepen een plek te geven in de Vecht.
De bovengenoemde ontwikkelingen zorgen voor een toenemende vraag voor extra aanlegplaatsen en
ligplaatsen in Hardenberg. Op dit moment zijn er te weinig aanlegplaatsen in de haven om plaats te
bieden aan de te verwachtte aantallen bootjes.

Vaarbewegingen

Huidig
Per jaar

Toekomstig
Per dag

Kajuitmotorboten *
Sloepen **

1400

7

Per jaar

Per dag

500

2,5

2200

10

* De doorgaande vaart bestaat voornamelijk uit kajuitmotorboten. Geschat wordt dat dit, na het opengaan van de
sluizen en ingaan van het nieuwe vaarconcept, ongeveer 500 kajuitboten per vaarseizoen worden (2,5 per dag).
** De aantallen vaarbewegingen van de sloepen zijn aanzienlijk hoger doordat hierin ook verhuursloepen zijn
meegenomen. Deze verhuursloepen kunnen meerdere keren per dag verhuurd worden, waardoor het aantal
vaarbewegingen hoger wordt. Ingeschat wordt dat het aantal sloepen toeneemt met 10% na het opengaan van
de sluizen en ingaan van het nieuwe vaarconcept.

Behalve het mogelijk maken van aanleggen in Hardenberg wordt met het faciliteren van extra
watertoerisme een impuls verwacht voor de centrum-economie. Daarom wordt ook gekeken op welke
wijze verschillende ontwikkelingen met de aanlegplekken kunnen meeliften.
Gemeente Hardenberg vindt participatie van stakeholders belangrijk bij het ontwikkelen van
aanlegplaatsen in Hardenberg. Doel van dit participatietraject – zo stelt de gemeente – is om inzicht te
krijgen in de wensen, eisen en behoeften van stakeholders m.b.t. de aanlegvoorzieningen en om ze deze
ideeën te laten trechteren in één of meerdere varianten. Vervolgens wordt de input meegewogen in de
besluitvorming. Daarnaast kan een participatietraject nieuwe ideeën en creatieve oplossingsrichtingen
opleveren.
De gemeente Hardenberg heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven dit participatieproces te
begeleiden en met de verschillende stakeholders te onderzoeken welke locaties zij geschikt vinden voor
lig- en aanlegplaatsen, welke voorzieningen en faciliteiten daarbij horen en hoe het beheer en de
exploitatie geregeld kan worden. De uitkomsten van dat proces zijn terug te vinden in dit rapport.
In dit rapport wordt het volgende behandeld:
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Beschrijving van het participatieproces;
Wensen en eisen die verschillende partijen aan de voorziening stellen - vertaald in een beschrijving
en tekening – gekoppeld aan twee of meer scenario’s;
Voor- en nadelen van de verschillende scenario’s en locaties;
Relevante argumenten en aspecten op basis waarop besluitvorming/afweging door college en raad
kan plaatsvinden.
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Het participatieproces in het kort

Het doel van het participatieproces is om inzicht te krijgen in de wensen, eisen en behoeften van
stakeholders met betrekking tot de aanlegplaatsen en om samen deze ideeën te trechteren in een of
meerdere varianten.

2.1

Adviseren en coproduceren

Voor dit proces is een, volgens de Participatieladder, mengvorm van adviseren en coproduceren
gehanteerd. De gemeente bepaalde de agenda, maar de participanten zitten zelf aan tafel om over
uitgangspunten, een plan of scenario mee te denken; vaak al in een vroeg stadium om ook het proces
mede vorm te geven. De participanten kunnen ook problemen (zorgen) en oplossingen aandragen en met
voorstellen komen. Alle ideeën spelen een volwaardige rol bij het ontwikkelen van de uitwerking. De
resultaten van het proces worden voorgelegd aan het bestuur (college en raad), die uiteindelijk een besluit
nemen voor een te kiezen richting.

2.2

Participanten

De belangrijke stakeholders in dit proces zijn in verschillende belangengroepen te onderscheiden;
watersportverenigingen, natuur- en landschap organisaties, waterbeheerders, ondernemers,
omwonenden en de gemeente. Vanuit deze groepen zijn vertegenwoordigers opgeroepen deel te nemen
aan het participatieproces.
Van de watersportverenigingen zijn WSV Hardenberg, Roeivereniging Salland en Kanovereniging
Hardenberg uitgenodigd. Om de natuur in het proces te vertegenwoordigen zijn Staatbosbeheer, IVN
Hardenberg, SNNO. Waterschap Vechtstromen zat als waterbeheerder aan tafel. Ondernemers, zowel
centrum-ondernemers als recreatie-ondernemers, zijn vertegenwoordigd door de ondernemersvereniging
als ook door betrokken ondernemers zelf. Tijdens een informatieavond voor omwonenden van de Vecht
zijn daarvoor geïnteresseerden uitgenodigd zich aan te melden voor het participatieproces; op deze wijze
wordt ook de stem van omwonende meegenomen in het proces. Daarnaast zijn de bewonersbelangenvereniging BBCH en Plaatselijk belang Heemse uitgenodigd aan de participatietafel.

2.3

Werksessies

Voor het inzichtelijk krijgen van de wensen, eisen en behoeften van de stakeholders met betrekking tot de
aanlegplaatsen is een viertal werksessie georganiseerd. In de werksessies zijn de belangengroepen
bevraagd op verschillende onderwerpen. In de eerste sessie is gewerkt aan het boven water krijgen van
de beelden die aanlegplaatsen, havens en voorzieningen oproepen. Welke beelden zijn wenselijk maar
vooral ook welke beelden zijn niet wenselijk. In de daarop volgende sessie zijn met die beelden in het
achterhoofd locaties benoemd waar ruimte is of gemaakt kan worden voor de aanlegplekken. De derde
sessie stond in het teken van het scoren van de verschillende locaties; welke heeft de voorkeur, waarom
is dat zo en wat zijn de zorgen of problemen met de locaties die geen voorkeur hebben. In de vierde en
tevens laatste werksessie zijn de scores uit de derde sessie nader beschouwd en is dieper ingegaan op
de gevoelde zorgen en op welke wijze de zorgen weggenomen kunnen worden. Uiteindelijk heeft dat
geresulteerd in een 3-tal scenario’s waarvan de aanwezigen zich, soms onder strikte voorwaarden, vinden
dat deze aan het bestuur van de gemeente voorgedragen kunnen worden voor een verdere uitwerking.
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Het proces

In dit hoofdstuk wordt, met de verschillende bijeenkomsten als uitgangspunt, het participatieproces
uitgeschreven om te komen tot maximaal 3 aan het bestuur aan te bieden scenario’s voor het inrichten
van aanlegplaatsen in Hardenberg. Tijdens de verschillende bijeenkomsten is onderstaande
schematische weergave gebruikt om het proces toe te lichten.
In dit schema zijn enkele tussenstappen niet opgenomen; de expert judgement sessie en de schriftelijke
commentaarronde. In de verdere beschrijving van het proces zijn deze stappen wel terug te vinden.

3.1

Informatiebijeenkomst omwonenden

Gemeente Hardenberg heeft omwonenden van de Vecht in Hardenberg uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij een informatieavond over de plannen van de gemeente om aanlegplekken in Hardenberg te realiseren.
Op 17 januari 2019 hebben meer dan 75 omwonenden gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Tijdens
deze avond, met aanwezigheid van wethouder Alwin te Rietstap, is het participatie- en
besluitvormingsproces rondom de aanlegplaatsen toegelicht. Zoals verwacht werd duidelijk dat de komst
van aanlegplaatsen in Hardenberg niet door iedereen omarmt werd. Mede daarom is ook gekozen om
omwonenden een stem te geven in het proces; niet alleen bij de besluitvorming maar ook in het daar
voorafgaand opstellen van een voorstel voor de aanlegplaatsen. Na afloop van de avond is aan de
aanwezigen gevraagd om zich kenbaar te maken als zij interesse hebben om deel te nemen aan de
werksessies. Ook omwonenden die niet bij de avond aanwezig waren zijn in de uitnodigingsbrief hiernaar
gevraagd. In totaal hebben 14 mensen aangegeven deel te nemen aan de werksessies. Om voldoende
evenwicht te behouden tussen de verschillende belangengroepen is ervoor gekozen om naast
belangenvereniging BBCH en de Heemse uit 5 buurten langs de Vecht een vertegenwoordiger te kiezen.
De buurten die vertegenwoordigd waren zijn: Vechtvoorde/Havenhoofd, Heemsermarsweg/Reigerstraat,
Achterbrink/De Opgang, Willebrandt van Oldenburgstraat en Jan van Arkelstraat.

3.2

Beelden in werksessie 1

Op 31 januari 2019 is de eerste werksessie georganiseerd. Hiervoor zijn de in paragraaf 2.2 en 3.1
genoemde organisaties en personen uitgenodigd. Omdat bekend is dat bij de ene persoon een
“jachthaven” andere beelden oproept dan bij de andere persoon is de eerste werksessie met beelden
gewerkt. De aanwezigen zijn opgedeeld in 4 belangengroepen (belangentafels): watersporters,
omwonenden, ondernemers en water- en natuurbelang. Het doel van de bijeenkomst is onderzoeken
welke beelden er leven en of dit strookt met de wensen of eisen van de watersporter en andere
belanghebbenden. Belangrijk is namelijk dat de deelnemers in het vervolgtraject dezelfde beelden hebben
bij het besproken onderwerp.
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Enkele tijdens de werksessie gebruikte beelden:

Bij een jachthaven kunnen verschillende faciliteiten aanwezig zijn. De haven kan al dan niet een
horecagelegenheid hebben, er kan al dan niet onderhoud gepleegd worden, is er mogelijkheid voor
campers om er te staan of juist niet, een strandje, havenkantoor, sanitaire voorzieningen,
parkeerplaatsen, etc. De hoeveelheid van aanvullende faciliteiten – meer dan alleen steigers als
aanlegplaats – bepaalt ook de daarmee samengaande reuring, en, mits niet goed gereguleerd, de hinder.


Vanuit de Watersportvereniging is aangegeven dat er voldoende horeca in de stad is waardoor zij
dit niet direct noodzakelijk vinden bij het faciliteren van aanlegplekken.



Gezien vanuit zwemwaterkwaliteit van de Vecht, deze voldoet niet aan de landelijke normstelling
daarvoor, is het inrichten van een zwemstrand niet wenselijk. Daarnaast vormen varende bootjes
voor zwemmers een gevaar.



Onderhoud aan schepen en het te water laten van schepen (middels scheeps- of trailerhelling)
wordt door de Watersportvereniging Hardenberg niet geambieerd.



Een sanitaire voorziening en een havenkantoor zijn gewenst als passanten mogen overnachten.
Deze voorzieningen kunnen ook in andere, reeds bestaande gebouwen, worden ondergebracht om
kosten te besparen.

Bij de verdere uitwerking van de scenario’s wordt dan ook van deze uitgangspunten uitgegaan.
In de eerste werksessie werd duidelijk dat er 2 benaderingen zijn van degene die met een boot in
Hardenberg verblijft: de vaste ligplaats houder en de passant. Beiden hebben andere wensen en eisen als
het gaat om de plek waar de boot ligt. Ook van belang is duidelijkheid over de passant: is deze dagtoerist
of blijft hij/zij overnachten. Overnachtende passanten zijn voor de centrumondernemer aantrekkelijk, in
verband met de verwachte extra uitgaven in Hardenberg. Dezelfde overnachtende passant roept wanneer deze in de nabijheid van woningen zijn aanlegplek heeft – bij omwonenden vooral zorgen op
betreffende overlast.
Naast de bovengenoemde watersporter moet ook rekening gehouden worden met watersportondernemers: een verhuurlocatie voor kano’s, sloepen en andere zaken als ook een rondvaartboot
moeten plek krijgen aan de Vecht.
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3.3

Locaties in werksessie 2

Op 19 februari 2019 is een tweede werksessie georganiseerd waarin – na terugkoppeling van de
uitkomsten uit de eerste sessie – is gewerkt met de hiernaast weergegeven luchtfoto van Hardenberg aan
de Vecht. Aan de aanwezigen – ingedeeld in de 4
belangentafels – is gevraagd om op deze luchtfoto aan te
geven waar het aanleggen van bootjes gefaciliteerd kan
worden. Omdat in de eerste sessie gesproken werd over 3
vormen van aanleggen zijn deze vormen ook
teruggekomen in de aanlegplaatsen:
De aanlegplek voor de passant

De jachthaven zonder
faciliteiten

De jachthaven met
faciliteiten

Stroomafwaarts langs de Vecht zijn de volgende locaties genoemd als mogelijke locatie voor
aanlegplekken:


Faciliteren van aanleggen in het Gat van Joosten



Uitbreiding van aanlegplaatsen bij De Zwiese



Nieuwe haven in de Baalderuiterwaarden, direct ten noorden van de J.C. Kellerlaan (locatie 1)



Nieuwe haven ten zuiden van de J.C. Kellerlaan, nabij het Toeristisch overstappunt (locatie 2)



Faciliteren aanleggen langs de bestaande kade (locatie 3)




Uitbreiding bestaande haven door deels heropenen gedempte haven (locatie 4)
Aanlegplekken ter plaatse van het evenemententerrein



Nieuwe haven tussen de Voorstraat en Europaweg nabij/in de bestaande plas (locatie 5)



Nieuwe haven in het Vechtpark nabij de brandweerkazerne (locatie 6)



Uitbreiding aanlegvoorziening nabij de Koppel (locatie 7)



Nieuwe haven langs de Radewijkerbeek (locatie 8)

Van deze locaties is zijn de locaties in het Gat van Joosten en bij de Zwiese niet verder uitgewerkt omdat
deze zo ver van de kern van Hardenberg liggen dat daarmee geen meerwaarde voor de stad gezien
wordt. Ook de suggestie om het evenemententerrein deels op te geven voor aanlegplekken werd niet
gedragen: hiermee kunnen toekomstige evenementen ongewenst “in de verdrukking” komen.
Op de volgende pagina zijn de overgebleven locaties aangegeven. De gebruikte omcirkeling heeft geen
relatie tot de benodigde ruimte en precieze locatie, het is slechts de locatie bij benadering.
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3.4

Beschouwing locaties

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is benoemd heeft er een expert judgement sessie plaatsgevonden.
Deze expert judgement is op de 8 locaties uit werksessie 2 toegepast; de verschillende locaties zijn door
deskundigen, vanuit hun vakgebied en kennis van de omgeving - beschouwd. Hiertoe is kennis vanuit
RHDHV ingezet en daarnaast de kennis van de curator van het Vechtpark dhr. Jeroen van Westen.
De volgende kenmerken zijn beschouwd:


Nabijheid van het centrum



Afstand tot woningen



Parkeermogelijkheid



Landschappelijke inpasbaarheid



Doorstroming Vecht



Effect op natuur

Vergunningprocedures/bestemmingsplan
Realisatiekosten
De verschillende uitkomsten van de beschouwing zijn middels ++, +, 0, - en - - gescoord. Deze staan voor
de volgende waarden:
++ = positief effect, zeer goede mogelijkheden, grote positieve bijdrage, zeer makkelijk te realiseren;
+
= beperkt positief effect, goede mogelijkheden, positieve bijdrage, makkelijk te realiseren;
0
= neutraal effect, neutraal in bijdrage;
= beperkt negatief effect, negatieve bijdrage, moeilijk te realiseren, grote impact;
-= negatief effect, zwaar negatieve bijdrage, zeer moeilijk te realiseren, zeer grote impact.



3.4.1

Baalderuiterwaarden, direct ten noorden van de J.C. Kellerlaan

Belangrijk punt van aandacht is dat voor de eventuele haven
benodigde gronden niet in eigendom zijn van een overheidsinstantie.
Behalve dat dit direct gevolgen heeft voor het kostenplaatje is het
verkrijgen van de gronden niet zeker.
De aanlegkosten op deze locatie zijn gemiddeld – in vergelijking met
de andere locaties binnen deze opgave. Afhankelijk van het aantal
en de uitgebreidheid van de voorzieningen kan het kostenplaatje
oplopen. Te denken valt aan aansluiting op riolering, aanleg van
parkeerplaatsen voor ligplaatshouders en het inrichten van een havenkantoor met sanitaire voorzieningen.
De mate van beveiliging van het terrein kan de kosten ook verhogen.
Mocht de grondeigenaar de gronden van de hand willen doen dan heeft een haven op deze plaats een
positieve bijdrage op de doorstroming van de Vecht doordat het eventueel opgestuwde water als gevolg
van de brug extra ruimte krijgt vanwege de haven. De planologische bestemming van het perceel is
“agrarisch met waarden essen- en hoevenlandschap” en moet, middels een wijziging van het
bestemmingsplan, aangepast worden.
Het perceel heeft enige natuurwaarde. De natuurwaarde ontstaat doordat ten zuiden van de J.C.
Kellerlaan aanwezige natuurwaarde hier zijn uitwijkmogelijkheid heeft. Daarnaast zijn de kenmerken van
het perceel, het is een laaggelegen perceel, aantrekkelijk voor weidevogels zoals wulp en grutto.
De loopafstand tot het centrum van Hardenberg is ongeveer 1200m. Het dichtstbijzijnde woonhuis ligt op
250m afstand.
Nabijheid
centrum
-7-6-2019

Effect op
Effect
Afstand tot
Parkeer
Landschappelijke
doorstroming op
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
Vecht
natuur
++

++

+

++

-

Vergunning
en
ruimtelijke
procedures
--
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3.4.2

Ten zuiden van de J.C. Kellerlaan, nabij het Toeristisch overstappunt (TOP)

Het betreffende perceel is in eigendom van Waterschap
Vechtstromen. Gemeente Hardenberg kan een verzoek tot
overdracht van het perceel – mogelijk met compensatie in geld dan
wel andere gronden – indienen. De aanlegkosten op deze locatie
zijn gemiddeld – in vergelijking met de andere locaties binnen deze
opgave. Afhankelijk van het aantal en de uitgebreidheid van de
voorzieningen kan het kostenplaatje oplopen. Te denken valt aan
aansluiting op riolering, aanleg van parkeerplaatsen voor
ligplaatshouders en het inrichten van een havenkantoor met sanitaire voorzieningen. De mate van
beveiliging van het terrein kan de kosten ook verhogen.
De planologische bestemming van het perceel is “natuur” en moet, middels een wijziging van het
bestemmingsplan, aangepast worden.
Het perceel heeft een hoge natuurwaarde; het is onderdeel van de natuurzone rondom de Vecht en
herbergt een patrijzenpopulatie. Ook wordt het perceel door trekvogels gebruikt.
De loopafstand tot het centrum is 1000m, het dichtstbijzijnde woonhuis staat op 200 m afstand.
Nabijheid
centrum
-3.4.3

Effect op
Effect
Afstand tot
Parkeer
Landschappelijke
doorstroming op
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
Vecht
natuur
+

++

+

+

--

Vergunning
en
ruimtelijke
procedures
--

Realisatie
kosten
-

Langs de bestaande kade

De kade langs de Vecht is vanaf de roeivereniging bij de prinses Amaliabrug tot
aan de Voorstraatbrug redelijk eenvoudig geschikt te maken om bootjes aan te
leggen: het op de kade aanbrengen van bolders, ringen of een reling geeft al
voldoende mogelijkheden om bootjes op aan te meren. Wel moet beschouwd
worden of er direct naast de kade voldoende waterdiepte aanwezig is. De kade is
eigendom van gemeente Hardenberg. Sanitaire voorzieningen kunnen
gecombineerd worden met bestaande opstallen maar ook nieuwgebouwd
worden. De kosten zijn als + beoordeeld omdat deze, in vergelijking met de
uitgewerkte andere opties, veel minder groot zijn als gevolg de
eigendomssituatie, moet de kade aangepast worden om voldoende diepgang te
realiseren dan is echter de kostenpost veel hoger. Nader onderzoek is hiervoor
nodig.
De planologische bestemming, water, maakt aanmeren van bootjes mogelijk. De
natuurwaarde langs de kade is laag. Totale lengte van de kade is 330m.
De doorstroming van de Vecht wordt niet belemmerd, het is echter mogelijk dat de bootjes in de winter
niet aan de kade mogen of kunnen liggen in verband met mogelijke schade als gevolg van stijgend
waterniveau en de toenemende stroomsnelheid in de Vecht. Ook kan vanuit het Waterschap
beargumenteerd worden dat de eventueel aanwezige bootjes alsnog invloed hebben op de doorstroming
van de Vecht. Bij het in stand houden van de huidig aanwezige parkeerplaatsen in het centrum van
Hardenberg is er voldoende parkeergelegenheid op maximaal 200 m van de aanlegplaats, dit is ook de
maximale afstand tot het centrum. De afstand tot omwonenden is minder dan 15 m.
Vergunning
Effect op
Effect
Nabijheid Afstand tot
Parkeer
Landschappelijke
en
Realisatie
doorstroming op
centrum
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
ruimtelijke
kosten
Vecht
natuur
procedures
-++
+
+
+
++
++
+

7-6-2019

BG3389T&PRP1903271111

8

Projectgerelateerd

3.4.4

Heropenen gedempte haven

Op de huidige locatie van de gedempte haven zijn een parkeergarage en
horecabedrijf aanwezig. Het aanleggen van een haven op deze locatie heeft tot
gevolg dat deze voorzieningen – wellicht met minder ruimtebeslag – verhuisd
moeten worden. Behalve de kosten die gemoeid zijn met de realisatie van deze
nieuwe voorzieningen is er ook sprake van kapitaalsvernietiging. De financiële
kosten voor het uitwerken van deze optie zijn daarom als zeer hoog
gekwalificeerd (- -). Daartegenover staat echter dat met het heropenen van de
gedempte haven de mogelijkheid bestaat om het hart/centrum van Hardenberg
te koppelen aan de Vecht en deze daarmee aantrekkelijker te maken. Dit geldt
ook voor de gewenste voorzieningen; er kan gekozen worden voor inrichting
waarbij meerdere functie samengenomen worden zodat de voorziening
intensiever gebruikt kan worden.
De realisatie van deze optie vergt veel tijd omdat de aanwezige opstallen en
infrastructuur, zowel bovengronds als ondergronds, eerst verwijderd moet
worden voordat de haven gegraven kan worden. Daarnaast kan deze optie in een groter geheel van
centrum-aanpak (een gebiedsontwikkeling in plaats van de ontwikkeling van een haven) opgenomen
worden. Ook dat is een langdurig traject.
Voor natuurwaarden heeft deze optie geen nadelige gevolgen en de doorstroming van de Vecht is ook
niet in het geding. Onderzocht moet worden of de verondieping van de haven door neerslag van sediment
uit de Vecht tot significante onderhoudskosten leidt dan wel dat dit met een daarop aangepast ontwerp
voorkomen kan worden. De planologische inpasbaarheid moet middels een wijziging van het
bestemmingsplan geregeld worden.
Het (deels) weghalen van parkeerplaatsen heeft zijn weerslag op de parkeerdruk in het centrum.
Dichtstbijzijnde woningen staan op minder dan 15m. Loopafstand tot centrum is 0m.
Nabijheid
centrum
++

Effect op
Effect
Nabijheid
Parkeer
Landschappelijke
doorstroming op
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
Vecht
natuur
--

--

++

++

++

Vergunning
en
ruimtelijke
procedures
--

Realisatie
kosten
--

Behouden huidige haven
Aanvullend op de andere opties waarbij de jachthaven elders wordt ingericht kan de haven en kade in zijn
huidige omvang dienst doen als ligplaats voor passanten, verhuurlocatie van sloepen en als opstapplaats
en ligplaats voor de rondvaartondernemer. Daarmee is de waterminnende bezoeker van Hardenberg
alsnog bediend in het centrum van Hardenberg. Dit is een sterke wens van zowel de centrum- als
watersportondernemers als ook de gemeente.
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3.4.5

Tussen de Voorstraat en Europaweg nabij/in de bestaande plas

Het betreffende perceel is in eigendom van gemeente Hardenberg.
Kostentechnisch is dit een goed uitgangspunt. De aanlegkosten op deze locatie
zijn gemiddeld – in vergelijking met de andere locaties binnen deze opgave.
Afhankelijk van het aantal en de uitgebreidheid van de al eerdergenoemde
voorzieningen kan het kostenplaatje oplopen.
Voor wat betreft de doorstroming van de Vecht is deze locatie kritisch vanwege
de functie als retentiegebied. Bij het ontwerp van de haven moet hiermee
rekening gehouden worden. Met ontwerp van de haven in het verlengde van de
reeds aanwezige brugpijlers/ tussenschotten van de duikers onder de brug kan
de invloed op de doorstroming relatief klein gehouden worden. Dit geldt ook voor
het gebruik van drijvende steigers.
De natuurwaarde van dit perceel is gemiddeld; de inrichting is dusdanig dat hier
geen sprake is van verblijfsgebied maar van een verbindingszone.
Bij de uitwerking van de plannen moet gestreefd worden om de verbindingszone
zoveel mogelijk intact te houden. De planologische bestemming van het perceel is “natuur” en moet,
middels een wijziging van het bestemmingsplan, aangepast worden.
Er moet gezocht worden naar een locatie voor uitbreiding van de – volgens gemeentebeleid vastgestelde
0,5 parkeerplaats/ligplaats - benodigde parkeerplaatsen voor ligplaatshouders. De plannen voor
uitbreiding van woningen langs de Opgang en Heemsermarsweg maken het vinden van de benodigde
parkeerruimte niet eenvoudiger. Bij de verdere uitwerking moet beschouwd worden hoeveel
parkeerplaatsen daadwerkelijk nodig zijn bij inrichting van een haven op deze locatie. Wellicht is door de
grootste gebruiker van de haven, watersportvereniging Hardenberg, te onderbouwen dat er minder
parkeerplaatsen nodig zijn in verband met de nabijheid van de woningen. Leden kunnen gevraagd worden
vooral de fiets te nemen. Medegebruik van de haven door andere watersportondernemers, zoals verhuur
van sloepen en ander drijvend materiaal of de rondvaartondernemer, kan de parkeerdruk wellicht weer
opvoeren. De dichtstbijzijnde woning komt dan in de toekomst op minder dan 15m te liggen. Afstand tot
het centrum is 120m.
Nabijheid
centrum
++
3.4.6

Effect op
Effect
Nabijheid
Parkeer
Landschappelijke
doorstroming op
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
Vecht
natuur
--

-/- / -

+

--/-

-

Vergunning
en
ruimtelijke
procedures
--

Realisatie
kosten
-

In het Vechtpark nabij de brandweerkazerne

De percelen ten zuiden van de Europaweg zijn grotendeels eigendom van
gemeente Hardenberg. Kostentechnisch is dit een goed uitgangspunt. Ook
hier geldt, net zoals bij hiervoor genoemde locaties zoals de Voorstraat en
de J.C. Kellerweg dat afhankelijk van het aantal en de uitgebreidheid van
de voorzieningen het kostenplaatje kan oplopen. Als de haven achter het
gesloten gedeelte van de brug komt te liggen dan heeft ze geen invloed op
de doorstroming van de Vecht; komt de haven dichter bij de Vecht te
liggen, achter het open gedeelte van de brug dan heeft ze wel invloed op de doorstroming.
Aanleg van de haven in dit gebied betekent een aantasting van de hoge natuurwaarden. De nagestreefde
rust en bufferzone ten opzichte van de bebouwing wordt verkleind. Recentelijk ingericht gebied gaat weer
“op de schop” wat tot kapitaalsvernietiging maar ook tot vernietiging van de (nieuw) aanwezige
natuurwaarden leidt. De planologische bestemming van het perceel is “groen” en moet, middels een
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wijziging van het bestemmingsplan, aangepast worden. Afstanden van deze locatie zijn voor
dichtstbijzijnde woning ongeveer 30m, het centrum van Hardenberg 450m.
Nabijheid
centrum

--

3.4.7

Effect op
Effect
Nabijheid
Parkeer
Landschappelijke
doorstroming op
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
Vecht
natuur
+

--

0/-

--

Vergunning
en
ruimtelijke
procedures
--

Realisatie
kosten
-

Aanlegvoorziening nabij de Koppel
Tijdens de werksessie is het uitbreiden van aanlegplaatsen bij de
Koppel slechts genoemd als mogelijkheid voor passanten. Het
kostenplaatje hiervan is, logischerwijze, dan ook klein in vergelijking
met de aanleg van een haven. Natuurwaarden zijn hier niet in het
geding als ook de doorstroming van de Vecht. Wat wel aandacht
behoeft is de veiligheid en overzichtelijkheid van de locatie in relatie tot
het schutten van de sluis. Duidelijke instructies hierover kunnen
uitkomst bieden. Binnen de geldende bestemming “water” is recreatie
toegestaan. De afstand tot dichtstbijzijnde woningen en centrum zijn
respectievelijk 160 en 900m.

Nabijheid
centrum
-3.4.8

Effect op
Effect
Nabijheid
Parkeer
Landschappelijke
doorstroming op
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
Vecht
natuur
++

nvt

++

nvt

0

Vergunning
en
ruimtelijke
procedures
++

Realisatie
kosten
++

Radewijkerbeek

Als laatste locatie is de Radewijkerbeek beschouwd. Het perceel is in
eigendom van Staatsbosbeheer. Zoals ook bij het perceel in eigendom van
Waterschap Vechtstromen kan gemeente Hardenberg een verzoek tot
overdracht van het perceel – mogelijk met compensatie in geld dan wel
andere gronden – indienen. De aanlegkosten op deze locatie zijn
gemiddeld – in vergelijking met de andere locaties binnen deze opgave.
Afhankelijk van het aantal en de uitgebreidheid van de voorzieningen kan
het kostenplaatje oplopen. Te denken valt aan aansluiting op riolering,
aanleg van parkeerplaatsen voor ligplaatshouders inclusief aansluiting op
de Bruchterweg In tegenstelling tot eerder behandelde locaties is hier geen
mogelijkheid tot multifunctioneel gebruik van reeds bestaande opstallen en
indien gewenst moeten deze nieuw gebouwd worden.
De mate van beveiliging van het terrein kan de kosten ook verhogen. De planologische bestemming van
het perceel is “agrarisch met dubbelbestemming waarde archeologie” en moet, middels een wijziging van
het bestemmingsplan, aangepast worden. Het perceel heeft een hoge natuurwaarde; het is onderdeel van
de natuurzone rondom de Vecht en heeft een corridor-functie; doordat de natuurwaarde hier over beide
oevers van de Vecht breed is, is dit een belangrijk rustpunt voor natuur. Afstand tot de dichtstbijzijnde
woning bedraagt 190m en tot het centrum van Hardenberg 1200m.
Vergunning
Effect op
Effect
Nabijheid Nabijheid
Parkeer
Landschappelijke
en
Realisatie
doorstroming op
centrum
omwonenden mogelijkheid inpasbaarheid
ruimtelijke
kosten
Vecht
natuur
procedures
+
-++
+/++
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3.4.9

Totaaloverzicht locatie beschouwing

Parkeer
mogelijkheid

Landschappelij
ke
inpasbaarheid

Effect
doorstroming
Vecht

Effect op
natuur

Vergunning en
RO

Realisatiekosten

Baalderuiterwaarden
Ten zuiden J.C. Kellerlaan
Langs de kade
Heropenen gedempte haven
Voorstraat/Europaweg
Brandweerkazerne
De Koppel
Radewijkerbeek

Nabijheid
omwonenden

Locatie

Nabijheid
centrum

In de onderstaande tabel zijn de verschillende oordelen samengenomen. Het is verleidelijk om de locatie
met de minste – of meeste + de beste totaalscore te geven. De bedoeling van de expertsessie was echter
het scoren van de verschillende onderdelen, dat is hiermee gedaan. Wat niet is gedaan, is het bepalen
van de zwaarte van een bepaald onderwerp; het effect op de doorstroming van de Vecht kan veel
zwaarder meetellen dan bijvoorbeeld parkeermogelijkheid.
Onderdeel van de tabel is ook de locatie bij de Koppel; deze locatie is echter slechts in beeld als
passantenplek en daarmee niet vergelijkbaar met de andere locaties. Omdat deze echter wel werd
voorgesteld in de eerste werksessie is deze wel opgenomen in het totaaloverzicht.

--++
++
++
---

++
++
----++
+

++
++
+
--/- / +
nvt
++

+
+
+
++
+
-++
+/-

++
++
+
++
--/0/nvt
++

++
++
-0
--

--++
---++
--

+
-++
-

Tijdens werksessie 3 en 4 zijn de hierboven opgenomen oordelen van de experts meegegeven aan de
belangentafels.

3.5

Voorkeuren locaties werksessies 3 en 4

Tijdens werksessie 3 op 12 maart en werksessie 4 op 3 april is – wederom verdeeld over de 4
belangentafels – met elkaar gesproken over welke van de voorgestelde locaties het meest aantrekkelijk is
voor de aanlegplaatsen. Hierbij is gevraagd om de aangedragen locaties op zowel passanten
aanlegplekken als de haven voor vaste ligplaatsen te scoren. Er zijn geen randvoorwaarden aan de
scoring gekoppeld; eenieder mocht vanuit zijn gezichtspunt aangeven, middels argumenten, welke locatie
op de eerste plaats en welke op de laatste plaats eindigt.
Veel gehoorde argumenten om de scores te bepalen waren: afstand tot en meerwaarde voor het centrum
van Hardenberg, afstand tot omwonenden, hinder van overnachtende passanten en havengebruik,
benodigde parkeervoorzieningen en impact op natuur.
Na de eerste scoring – in werksessie 3 – kwam naar voren dat alle partijen de mogelijkheid tot een
heropening van de gedempte haven voor de aanleg van een haven voor vaste ligplaatshouders en
passanten, zowel dagjesmensen als de overnachtende passant, verder willen laten onderzoeken. De
meerwaarde voor het centrum is een groot pluspunt voor de aanwezigen maar - zo werd duidelijk gesteldmag alleen onder strikte voorwaarden wat betreft parkeervoorzieningen en handhaving op overlast
gerealiseerd worden.
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Vaste
ligplaatsen

Locatie 1
Kellerlaan
Oost

Locatie 2
Kellerlaan
West

Locatie 3
Langs de
kade noord

Locatie 4
Gedempte
haven

Locatie 5
Voorstraat/
Europaweg

Locatie 6
Vechtpark

Locatie 8
Radewijkerbeek
zuid

Ondernemers

7

7

3

1

2

4

7

Omwonenden

2

4

7

1

6

4

2

Water en natuur

4

5

2

1

3

7

6

Watersport

6

5

3

1

2

7

4

Totaal

19

22

15

4

11

22

19

Mocht het deels in ere herstellen van de gedempte haven geen haalbare optie zijn dan zijn dagjesmensen
op de huidige locatie welkom.
Passanten
ligplaatsen

Locatie 1
Kellerlaan
Oost

Locatie 2
Kellerlaan
West

Locatie 3
Gedempte
haven

Locatie 4
Huidige
haven en
kade zuid

Locatie 5
Voorstraat /
Europaweg

Locatie 7
De Koppel /
Sluis

Ondernemers
Omwonenden
Water en natuur
Watersport

6
2
4
6

6
2
6
5

1
1
2
1

2
1
1
2

3
2
3
3

6
2
5
4

Totaal

18

19

5

6

11

17

In aanvulling op bovenstaande scenario’s is door alle partijen positief gereageerd op een tijdelijke
uitbreiding van aanlegplekken langs de bestaande kade en in de huidige haven in afwachting van de
uitwerking van definitieve plannen.
Tijdens werksessie 4 is gesproken over de zorgen die er bij de stakeholders leven als het gaat om de
verschillende scenario’s.
Deze zorgen maar ook wensen en eisen van de scenario’s zijn in het volgende hoofdstuk opgenomen.
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4

Zorgen, eisen en wensen

In dit hoofdstuk worden de zorgen, eisen en wensen van de verschillende locaties en de voorgestelde
aanlegfaciliteiten besproken.

4.1

Algemene zorgen

Zoals tijdens de eerste omwonendenavond al werd uitgesproken is men bang voor aantasting van het
woongenot, in negatieve zin, als er meer aanlegplekken worden gerealiseerd nabij woningen. Op dit
moment wordt er al hinder ervaren van mensen die bij mooi weer tot ’s avonds laat in de haven aanwezig
zijn en hinder veroorzaken door verstorend muziek- en stemgeluid. De uitbreiding van aanlegplekken in
de kern van Hardenberg geeft – zo wordt gevreesd – meer aanleiding tot laat buiten gesprekken voeren of
muziek luisteren.
Daarnaast wordt gevreesd dat wanneer de eigenaar of gebruiker lange tijd niet bij zijn boot aanwezig is dit
tot verpaupering van de omgeving kan leiden. Te denken valt aan kapotte dekzeilen of (half) gezonken
bootjes. Toezicht en handhaving, maar vooral ook het instellen van beleidsregels betreffende haven- en
kadegebruik waarop teruggegrepen kan worden, is een harde eis wat omwonenden betreft. De andere
stakeholders waren het hiermee eens.

Zorg voor duidelijke regels betreffende haven- en aanlegplaatsgebruik en handhaving hierop.

Een aantrekkelijke haven kan voor een impuls voor het centrum van Hardenberg zorgen. Zowel WSV
Hardenberg als ondernemers maar ook verschillende omwonenden staan achter een goed doordachte
aanpak van de aanlegplekken ter plaatse of in de directe omgeving van de huidige haven. Bij de
verschillende aanwezigen leven ideeën om de haven aantrekkelijker te maken. Mogelijk aanvullend
voordeel van een aantrekkelijke en veel gebruikte haven is sociale controle waardoor overlast kan
verminderen. De zorg van ondernemers en watersportvertegenwoordigers en ook enkele omwonenden is
dat bij inrichting van aanlegplekken op grotere afstand van het centrum de kans bestaat dat meerwaarde
voor het centrum verloren gaat.

Zorg bij het aanpakken van de inrichting en aankleding van de huidige haven, en
aanlegplaatsen, dat deze voor zowel bezoeker als inwoner aantrekkelijk is om te verblijven.

Bij (her-)inrichten van een haven met meer dan 20 aanlegplekken zijn 10 parkeerplaatsen nodig (0,5 per
ligplaats conform gemeentebeleid). Deze parkeerplaatsen mogen niet ten koste gaan van parkeerplaatsen
van direct omwonenden en omliggende winkels. Bij (her-)inrichting van de haven moet derhalve ruimte
gereserveerd worden voor de benodigde parkeerfaciliteiten.

Zorg bij het ontwerpen van aanlegplaatsen ook voor voldoende (aanvullende) parkeerruimte
voor bezoekers en gebruikers van de aanlegplaatsen.
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4.2

Locatie specifieke zorgen

In deze paragraaf worden de door de verschillende stakeholders genoemde zorgen die gekoppeld zijn
aan een specifieke locatie weergegeven.
Natuur en waterbeheerders
J.C. Kellerlaan – Oost (locatie 1)


Het voor landbouw in gebruik zijnde perceel vervult tevens een natuurfunctie. Met name in de
natte periodes is het land niet goed begaanbaar en wordt het perceel lange tijd met rust gelaten.
Dit geeft de verschillende vogelsoorten kans om het perceel te gebruiken. Als een deel van het
perceel ingericht wordt als ligplaats voor bootjes wordt deze relatieve rust verstoord.

J.C. Kellerlaan – West (locatie 2)


Het perceel ligt direct naast een voor natuur ingericht perceel. Op dit perceel is een
patrijzenpopulatie aanwezig. Ook heeft het perceel een functie voor trekvogels. Bij inrichten van
een deel van het perceel voor aanlegplekken en benodigde parkeerruimte voor havengebruikers
het leefgebied van deze vogels aangetast worden. In het bijzonder voor de patrijzenpopulatie is
dit een bijzonder zorgelijke ontwikkeling.

Voorstraat/Europaweg (locatie 5)


Het gebied tussen Voorstraat en Europaweg dient als overloopgebied voor de Vecht ten tijde
van hoog water. Bij het ontwerp van aanlegplekken en andere voorzieningen in dit gebied moet
rekening gehouden worden met de functie als winterbed. De aanwezige aan te brengen
voorzieningen mogen geen obstakel vormen voor een goede afvoer van het rivierwater.

Vechtpark (locatie 6)


Het gebied dat is ingeklemd tussen de Europaweg, de N343 en de Vecht is de laatste jaren met
veel zorg ingericht als natuur en recreatiegebied en onderdeel van het Vechtpark. Er zijn ook
enkele zeldzame plantensoorten in het gebied aanwezig die vooral door de specifieke
kenmerken in het gebied kunnen groeien. De aanleg van ligplaatsen, met de daarbij benodigde
voorafgaande grondwerkzaamheden komt de bijzondere flora niet ten goede. Van eenvoudige
“verplaatsing of compensatie van natuurwaarden” is hier geen sprake.

Radewijkerbeek – zuid (locatie 8)


Aanleg van ligplaatsen nabij de Vecht ter hoogte van de Radewijkerbeek is verstorend voor de
natuur. Deze locatie is een laatste rustplaats voor dieren alvorens de versmalling ter plaatse van
Hardenberg bereikt wordt. Dit perceel is in eigendom van Staatsbosbeheer en heeft al enige
natuurwaarde. Het is niet gewenst deze hier op te offeren, er zijn andere locaties die wenselijker
zijn.

Ondernemers
J.C. Kellerlaan - Oost en -West en Radewijkerbeek-zuid


Voor ondernemers is aanleg van een haven met mogelijkheid voor passanten om te
overnachten op deze 3 locaties niet aantrekkelijk. Vooral van de overnachtende passant wordt
verwacht dat deze tijdens zijn verblijf de stad wil bezoeken en daarbij uitgaven doet. Alle 3 de
locaties liggen op meer dan 1000m afstand van het centrum. De kans dat de passant de afstand
tussen ligplaats en centrum gaat overbruggen wordt dan behoorlijk verkleind. Dit is voor de
ondernemers geen aantrekkelijke optie.

Vechtpark
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Ondanks dat deze locatie dichter bij het centrum ligt dan de hiervoor genoemde locaties is het
faciliteren van aanlegplekken in het Vechtpark niet gewenst. Het Vechtpark is een aantrekkelijke
locatie waar veel gebruik van wordt gemaakt. Aanleg van ligplaatsen verstoort dit.
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Watersport
J.C. Kellerlaan-Oost en -West


Voor watersporters is aanleg van een haven op deze 2 locaties niet aantrekkelijk. De
meerwaarde van het aantrekkelijk maken van het centrum door combinatie van verschillende
watersport-gerelateerde wensen wordt op deze locaties niet bereikt.



Daarnaast vormt de naastgelegen (drukke) weg een verstoring van de rust en ziet het er niet
aantrekkelijk uit.

Radewijkerbeek-zuid
 Voor watersporters is aanleg van een haven op deze locatie niet aantrekkelijk. De meerwaarde
van het aantrekkelijk maken van het centrum door combinatie van verschillende watersportgerelateerde wensen wordt op deze locatie niet bereikt.


Daarnaast vormt de naastgelegen weg een verstoring van de rust en ziet het industrieterrein er
niet aantrekkelijk uit.

Omwonenden
Langs de Kade-noord en Voorstraat-Europaweg


Voor omwonenden is de verwachte hinder van stem- en muziekgeluid een reden om deze
locatie niet te steunen. Men heeft weinig vertrouwen in de geopperde handhaving op overlast.



Ook vrezen de omwonenden dat de booteigenaren de parkeerplaatsen van bewoners gaan
bezetten.



Als er te weinig toezicht is op de boten dan bestaat het risico dat dektenten kapot gaan of de
bootjes vollopen met water en zinken. Dit is een onaantrekkelijk gezicht en zorgt voor
verpaupering van de omgeving.

Tenslotte, zeker als er overnacht mag worden op deze locatie, is het de vraag waar de
benodigde sanitaire voorzieningen aangelegd kunnen worden. Ook afvalinzameling en de kans
dat deze te vol raken en zwerfvuil tot gevolg hebben is een zorgpunt voor omwonenden.
Vechtpark
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De in het park aanwezige natuurwaarden gaan verloren. Dit is een ongewenste ontwikkeling;
“het is net zo mooi.”
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5

Informatieavond voor inwoners

5.1

Opzet van de avond

Op 27 mei 2019 is een informatieavond georganiseerd waarvoor inwoners van Hardenberg zijn
uitgenodigd. De avond werd goed bezocht; naar schatting 150 aanwezigen lieten zich over het proces en
de uitkomsten daarvan informeren. Hiervoor is gebruik gemaakt van 4 informatiepanelen en plenaire
presentaties. Afbeeldingen van de gebruikte panelen zijn in bijlage A1.1 opgenomen. Voor de
informatieavond zijn enkele mogelijke ontwerpen van de aanleglocaties gemaakt. Zo kon men zich een
beter beeld vormen van eventueel ruimtebeslag van een scenario. In het verdere traject moet het gekozen
scenario verder in detail worden uitgewerkt.

Afbeelding van 2 van de gebruikte informatiepanelen.

5.2

Oogst van de avond

Een kleine 50 personen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun mening over de plannen en
scenario’s kenbaar te maken door het hiervoor beschikbare reactieformulier in te vullen. Onderstaand een
korte samenvatting daarvan:
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Een veel gelezen, en gehoorde, reactie is de bevaarbaarheid van de Vecht en daarmee
samenhangende komst, of het wegblijven, van de watersporter. De Vecht is nabij Hardenberg
onbetrouwbaar qua diepte. Dit moedigt de watersporter niet aan om hier te (gaan) varen. Er wordt
een oproep gedaan om de bevaarbaarheid van de Vecht te optimaliseren, ook als hiervoor
regelmatig ingrijpen (baggeren) nodig is. Dit geldt ook voor de haven; een verzandende haven
nodigt niet uit om daar te gaan aanleggen.
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Het ontwikkelen van aanlegfaciliteiten moet in stappen gebeuren: eerst zien of de ingeschatte
bootjes ook daadwerkelijk komen voordat er veel geld geïnvesteerd wordt.



Aanpassing van bestaande haven, zowel optimalisatie als heropenen van een deel van de
gedempte haven, wordt zowel met open armen ontvangen als wel gezien als geldverspilling of
onhaalbare optie. De reacties zijn echter overwegend positief; de kans dat de huidige – als
“afschuwelijk” en “lelijk” beschreven – parkeergarage verdwijnt vindt veel bijval.



Ook de locatie tussen Voorstraat en Europaweg wordt positief ontvangen. Als voorbeeld wordt de
haven van Dalfsen genoemd. Wel maakt men zich zorgen over de benodigde faciliteiten als
parkeer- en sanitaire voorzieningen. Met de geplande woningbouw wordt het zoeken naar ruimte
daarvoor bemoeilijkt.



Zorgen zijn er ook over de locatie tussen Voorstraat en Europaweg: de natuur is er erg mooi en die
moet behouden blijven. Het wordt jammer gevonden als er faciliteiten aangelegd worden die niet
veel gebruikt gaan worden.

5.2.1

Speciale vermelding: De Koppel

Verschillende aanwezigen kwamen met de suggestie om realisatie van aanlegplekken bij De Koppel te
onderzoeken. Een groot deel van de voor de haven benodigde parkeerplaatsen zijn bij de Koppel al
aanwezig. Ook is er al toezicht door de sluiswachter; met meer passanten op deze locatie kan de
uitbreiding van de aanwezigheid van de sluiswachter ook meegenomen worden. Uitbreiding van
bedieningstijden van de sluis werd ook genoemd als meerwaarde voor de watersport in Hardenberg.
Mochten er passanten overnachten op deze locatie dan kunnen faciliteiten van de Koppel wellicht
uitgebreid worden om de passanten te voorzien van water en stroom. De afstand tot het centrum – 10
minuten lopen – wordt door de aanwezigen als overbrugbaar ervaren. Het rondje Europaweg, bij De
Koppel de sluis over en terug, wordt vaak gelopen en is zeker in de zomer door het Vechtpark een mooie
wandeling. Passanten kunnen zowel op deze locatie als in de huidige haven in het centrum hun ligplaats
innemen.
Als extra faciliteit voor de haven wordt de reeds aanwezige boothelling genoemd. Een optimalisatie van
deze helling wordt wel gevraagd; deze wordt nu als te stijl ervaren. Met sterke stroming nabij de stuw is
het inlaten en uithalen van bootjes ook een uitdaging.
De optie van een nieuwe haven bij de Koppel is tijdens de werksessies niet dusdanig ter sprake gekomen
dat deze is uitgewerkt maar verdient wel aandacht in het vervolgtraject. Overigens ligt op deze locatie de
bestemming natuur.
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6

Conclusies

6.1

Tevreden omwonende

Tijdens de verschillende werksessies maar ook de informatiebijeenkomsten is duidelijk geworden dat
omwonenden ongerust zijn als passanten en vaste ligplaatshouders een plek krijgen nabij woningen. Op
dit moment, zonder passanten en vaste ligplaatsen, wordt door sommige omwonenden van de haven
hinder ervaren van stem- en muziekgeluid. Met name bij mooi weer is de haven een aantrekkelijke plek
voor jongeren om te verblijven. Omwonenden verwachten, met uitbreiding van aanlegfaciliteiten, meer
toeloop en dat daarmee de overlast toeneemt.
Aanbeveling: zorg de komende zomerperiode al voor toezicht op het havengebruik en handhaving
als er sprake is van overlast of overtreding van regelgeving/beleid. Pas hier, indien nodig,
plaatselijke regelgeving op aan.
Omwonenden staan sceptisch tegenover handhaving op overlast. Mocht dit niet naar tevredenheid van
omwonenden worden opgelost dan gaat dit bij de uiteindelijke uitwerking van definitieve plannen, welke
dat ook zijn in de nabijheid van woningen, zijn weerslag vinden.
Aanbeveling: zorg voor een goede verstandhouding en dialoog tussen omwonenden, gebruikers
en toezichthouders, zowel voor nu als ook voor de toekomst.

6.2

Tijdelijke oplossing

Alle aanwezigen van de werksessie zijn zich er van bewust dat de uitwerking van een definitief scenario
veel tijd maar ook veel geld kost. Daarom is ook een tijdelijke oplossing aangedragen: optimaliseer de
huidige haven en zorg dat er mogelijkheid is tot uitbreiding van het aantal ligplaatsen langs de kade,
mocht dit nodig zijn.
Onderstaande schets is een mogelijke uitwerking van de optimalisatie. Ook historische schepen en de
rondvaartboot kunnen hier een plek krijgen.

.
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6.3

Eerherstel gedempte haven

Alle betrokken stakeholders in de werksessies vinden een facelift van de gedempte haven een goede
ontwikkeling. Vooral als dit de uitstraling en de verbintenis van centrum met Vecht ten goede komt. De ter
plaatse aanwezige parkeergarage wordt niet als aanwinst gezien en een goed doordacht centrumplan kan
de stad veel brengen.
Zorgen rondom deze mogelijke ontwikkeling zijn er ook: blijven er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar
en hoe wordt overlast gereguleerd. Deze twee punten moeten bij een verdere uitwerking een volwaardige
plaats krijgen in de besluitvorming.
Bij het uitwerken van dit scenario worden alle watersport-wensen op een locatie geconcentreerd: vaste
ligplaatsen voor leden van WSV Hardenberg, verhuurlocatie sloepen ed., opstap en aanlegplaats voor
rondvaartboot. Daarnaast hoeven er geen natuurwaarden opgeofferd te worden, wordt de Vechtdoorstroming in stand gehouden en is het centrum voor bezoekers makkelijk bereikbaar. Een facelift van
de gedempte haven kan ook gebruikt worden om aan meer wensen gehoor te geven: een ligplaats voor
historische schepen kan de verbinding tussen Hardenberg en Vecht versterken. Onderstaand een schets
van de uitwerking met 50 ligplaatsen.

Eerherstel van de gedempte haven heeft de potentie in zich een grote positieve bijdrage te geven op het
centrum van Hardenberg. Hoe groot die bijdrage is hangt af van de wijze waarop dit voorstel wordt
uitgewerkt. Er kan gekozen worden om de watersportwensen precies passend te maken en de verdere
omgeving niet mee te nemen in het eerherstel van de haven. De bovenstaande schets laat zien dat dan
slechts een deel van de parkeergarage verwijderd hoeft te worden om plaats te maken voor een
passende haven.
Omdat er een directe relatie is tussen openbare ruimte en de verschillende aanlegplaatsen lijkt het reëel
om voor te stellen dat het beheer en de exploitatie van deze grotere haven in handen blijft van de
gemeente maar een andere partij kan ook uitgenodigd worden dit op zich te nemen.
7-6-2019
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Bij het eerherstel van de gedempte haven kan ook gekozen worden om de watersportwens als katalysator
voor meer centrumwensen te gebruiken. Gedacht kan worden aan verwijdering van de totale
parkeergarage in zijn huidige vorm, aanleg van een verdiepte (en onzichtbare) parkeergarage en het
inrichten van een aantrekkelijk havenplein met verschillende water- en groenelementen. Eventuele andere
wensen kunnen ook meegenomen worden bij de verdere uitwerking. Hiervoor moet een programma en
plan van aanpak opgesteld worden. Deze variant moet gezien worden als een gebiedsontwikkeling of
gedeeltelijke herstructurering van de binnenstad. Bij een dergelijk proces komt meer kijken dan alleen de
aanleg van een haven. Zo moeten de gewenste verkeerscirculatie en ontwikkelingen in het winkelgebied
meegenomen worden in de besluitvorming. Het eerherstel van de gedempte haven biedt echter ook meer
kansen op financiële middelen uit andere voorzieningen dan alleen gerelateerd aan de watersport.

6.4

Haven tussen Voorstraat en Europaweg (de Opgang)

Ondernemers en watersporters zetten de locatie tussen Voorstraat en Europaweg (de Opgang) op
nummer 2. Omwonenden vinden deze locatie niet geschikt vanwege de eerder aangehaalde parkeer- en
hinder-zorgen. Bij ontwerp van de haven inclusief de benodigde voorzieningen maar ook het instellen en
naleven van regels omtrent gebruik moet deze zorg weggenomen worden.

Hierboven een mogelijke schets van de haven. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt van de reeds
aanwezige waterplas. Optimalisatie in relatie tot de doorstroming van de Vecht kan tot een ander ontwerp
leiden. De huidige haven kan in bij de uitwerking van deze variant voor dagtoeristen, opstaplocatie voor
de rondvaartboot en verhuur van sloepen en dergelijke worden gebruikt.
Een haven tussen Voorstraat en Europaweg (de Opgang) lijkt eenvoudig te realiseren, zeker als de
(geoptimaliseerde) huidige haven een daarbij in beeld blijft als ligplaats voor dagtoerisme en verhuur- en
opstaplocatie. De watersport wordt daarmee echter “versnipperd” over verschillende locaties maar het is
de vraag in hoeverre dat ongewenst is.
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Het beheer van een haven op deze locatie kan in handen gegeven worden van WSV Hardenberg omdat
de steigers als losse eenheid beschouwd kunnen worden. Een andere partij kan ook uitgenodigd worden,
of zich melden, als beheerder.

6.5

De Koppel

Tijdens de informatieavond voor omwonenden is het uitbreiden van watersportfaciliteiten nabij de Koppel
regelmatig genoemd. Dagjesmensen kunnen zowel op deze locatie als in de huidige haven hun ligplaats
innemen. Vaste ligplaatsen en overnachtende passanten moeten vooral hier een ligplaats krijgen. Deze
optie is tijdens de werksessies niet dusdanig naar voren gekomen – en uitgewerkt – maar verdient wel
aandacht in het vervolg.

6.6

En wat mag dat kosten…

Het verschil tussen de definitieve scenario’s “Eerherstel gedempte haven” en “haven bij de Opgang” is erg
groot; zowel in realisatietijd als ook in financieel opzicht. De goedkoopste optie is de haven bij de Opgang.
Inschatting is dat dit voor ca € 500.000,- te realiseren is. Deze is ook het snelst te realiseren.
Het in ere herstellen van de gedempte haven brengt een veelvoud van de kosten van de haven bij de
Opgang met zich mee; de winst voor het centrum is echter ook een veelvoud hoger. Deze winst is echter
niet direct in euro’s uit te drukken.
In dit geval is ook de geschetste uitwerking van het Eerherstel van de gedempte haven niet op kosten
gezet. De kosten die gepaard gaan met het deels verwijderen van de parkeergarage zijn niet bekend
omdat niet is onderzocht of het deels verwijderen van de parkeergarage mogelijk is in relatie tot de
stabiliteit van het overblijvende deel. Uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan resulteren in het deels
of volledig verwijderen van de parkeergarage of het aanbrengen van stabiliserende voorzieningen. Ook is
niet duidelijk met welk materiaal de gedempte haven destijds is opgevuld, dit kan zeer kostenverhogend
werken. Het is een complex geheel van keuzes en gevolgen met eenzelfde complexiteit in het bepalen
van het benodigde budget. Het verwijderen van de parkeergarage niet meenemend geeft een eerste
inschatting een kostenplaatje van € 2.200.000,De centrum-ambitie van het bestuur wordt met diens keuze duidelijk: hoge ambitie vraagt een hoge
investering zowel in tijd als geld.
De kosten van de tijdelijke oplossing (herinrichting huidige haven) zijn € 650.000,-. Het aanbrengen van
de damwand om de ingang van de haven anders vorm te geven is daarbij de grootste kostenpost
(€ 200.000,-) maar een deel van de gemaakte kosten kunnen in mindering gebracht worden op de
realisatie van de grotere haven.
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6.7

Keuze aan bestuur

Bij het bestuur van de gemeente Hardenberg ligt het volgende voor.
Het bestuur:
1. Besluit om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de gedempte haven deels of
in zijn geheel in ere te herstellen al dan niet gecombineerd met een grotere revitalisering
van het centrum van Hardenberg.
en/of
2. Besluit om havenvoorzieningen aan te leggen in de bestaande plas bij de Opgang (tussen
Voorstraat en Europaweg). Het uiteindelijke ontwerp van de haven hangt samen met de
eisen die gesteld worden vanuit rivierkundige randvoorwaarden van de Vecht en de
aanwezige natuurwaarden.
en/of
3. Besluit om havenvoorzieningen aan te leggen nabij de Koppel. Het ontwerp hangt samen
met de eisen die gesteld worden vanuit rivierkundige randvoorwaarden van de Vecht en de
aanwezige natuurwaarden.
en/of
4. Besluit om de huidige haven te optimaliseren al dan niet gecombineerd met een nader
onderzoek naar opties 1, 2,3 of elders.
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A1.1
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Informatiepanelen
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