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1. Opening en mededelingen:
Dit is een gespreksverslag van de 1e werkgroep Randmeer. Geconstateerd wordt dat de afvaardiging van
beide VvE’s (Plantage en Randstaete) bij deze werkgroep afwezig zijn. Op de dag voorafgaand aan dit
overleg hebben beide gesprekspartners per brief het vertrouwen in het proces opgezegd. Zij geven aan eerst
een gesprek met Jeroen de Jong (wethouder) en Marleen Bijker (directeur Ruimte) te hebben, voordat zij
aan de werkgroep willen deelnemen. Ondanks dit bericht hebben de overige gesprekspartners aangegeven
de werkgroep niet op te schorten en het overleg met de voorgenomen agenda zoveel als mogelijk te volgen.
2. Vaststellen verslag 14 december:
Op het verslag van 14 december zijn de vanuit mevrouw De Bruin gemaakte opmerkingen besproken; deze
worden verwerkt waarna het verslag kan worden vastgesteld.
3. Toegezonden stukken:
De brief van beide VvE’s en de brief van dhr. Rompen staan op de lijst van ingekomen stukken. Dhr. Jansen
van Habion geeft aan een separaat overleg met dhr. Rompen te plannen om hierin de zorgvisievan
Habion verder toe te lichten. We hebben afgesproken dat deze specifieke thema’s tijdens de werkgroepen
geen onderdeel van gesprek zijn.
Er wordt gehoor gegeven aan het verzoek uit de brief van 10 januari om met Jeroen de Jong en Marleen
Bijker in gesprek te gaan. Dit gesprek staat nu gepland op donderdag 21 januari aanstaande
Jeroen de Jong geeft als bestuurder nogmaals aan dat het doel van de werkgroep is om naar varianten toe
te werken met mogelijke uitwerkingen van de gemaakte bezwaren, deze door de buurt van een reactie
worden voorzien om hiermee met de conclusies straks naar de raad te kunnen.
4. Uitleg architect Randmeer:
Er volgt een algemene uitleg van de totstandkoming van het project Randmeer in zijn huidige vorm door
architect Gert Peters. Het document van 18 december wordt hierbij als leidraad gebruikt.
5. Alternatief voorstel:
Architect Gert Peters geeft een toelichting op de alternatieve studies die zijn meegezonden ter voorbereiding
van deze werkgroep.
5.1. Parkeren: Er zijn verschillende parkeeroplossingen denkbaar; een 4-tal uitwerkingen worden getoond
en besproken.
5.2. Ontsluiting: Het alternatieve stedenbouwkundige ontwerp met datum 6 januari wordt doorgenomen.
Hier is doormiddel van het spiegelen van gebouw A ruimte gecreëerd voor een extra inrit vanaf het
Westeinde. Dit resulteert is een ontlasting van de verkeerbewegingen in de straat Plantage en vergroot de
doorkijk tussen de gebouwen richting het water.
5.3. Bouwhoogte: Er wordt een de studie getoond met de variatie in de bouwhoogte van de bebouwing, in
het bijzonder de woontoren aan de kant van het water. De studie laat zien dat de toren wordt verlaagd en
het achtergelegen blok met 1 laag verhoogd. Tevens is het gehele gebouw naar achteren geschoven (van
het water af) wat tegen gunste komt van de zichtlijnen aan de waterzijde van de naastgelegen. Daarnaast
kan de vrijgekomen ruimte worden benut voor de landschappelijke inrichting voor bijvoorbeeld een voetpad.
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5.4. Parkeernorm: Er wordt gesproken over het vaststellen van een specifieke parkeernorm (gelijkend aan
Waterfront) en het zoeken naar parkeerruimte voor bezoekers op het parkeerterrein aan de Kruithuis. De
gemeente wil hier graag in meedenken, mits Habion en ontwikkelaar ook serieus inzetten op het realiseren
van een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van het terrein. Gemeente Harderwijk verstrekt de informatie die
hiervoor beschikbaar is.
Niek Heijboer maakt zich als gemeentelijk landschapsontwerper zorgen om de ruimtelijke kwaliteit van de
buitenruimte. De bouwmassa’s en het parkeren zijn samen veel te dominant. De buitenruimte rond de
nieuwbouw volledig uitvullen met een verhard parkeerterrein draagt in onvoldoende mate bij aan de
kwaliteiten van de omgeving, met name op de grotere schaal langs de kuststrook van Harderwijk. Er wordt
verzocht dat de landschapsarchitect, verantwoordelijk voor de inrichting van de buitenruimte, onderzoek doet
naar de kwaliteiten van de Harderwijker kustlijn (omgeving Zeepad). Het is volgens Niek Heijboer van belang
om in groen en openbaarheid te investeren. Dat de bewoners van het terrein moeten uitkijken op een verhard
parkeerterrein met blik draagt niet bij aan de beleving van de plek.
Er wordt afgesproken dat er ter voorbereiding op de volgende werkgroep een verdere kwaliteitsslag voor de
buitenruimte en de parkeeroplossing voorbereid wordt. Deze uitwerking zal in de volgende werkgroep
worden gepresenteerd.
6. Plan van aanpak (communicatieplan + planning):
Het plan van aanpak van de datum 8 januari wat ter voorbereiding van de werkgroep is verzonden is
doorgenomen door de aanwezigen. Inhoudelijke opmerkingen zijn er op dit moment niet. Mochten hier nog
opmerkingen op zijn kunnen deze worden ingediend vóór de 2e werkgroep om deze hierna vast te stellen.
7. Locatiebezoek Habion:
Het organiseren van een locatiebezoek naar een recent gerealiseerd project van Habion met de invulling van
het Liv Inn concept wordt tot nader order opgeschort tot het moment dat dit op landelijk niveau weer mogelijk
is.
8. Liv Inn:
Zie punt 7.
9. Agenda volgende werkgroep:
De agenda van de 2e werkgroep zal op 22 januari worden toegezonden.
10. Rondvraag met afsluiting:
Verder blijft er behoefte aan een fysiek overleg. De tijd zal het leren wanneer deze optie conform de
maatregelen tot de mogelijkheden behoort. Voorlopig lijkt het niet realistisch dat een fysiek overleg op korte
termijn mogelijk is.
Bijlagen:
Studie parkeren ongedateerd
Studie ontsluiting d.d. 06-01-2021
Studie massa toren d.d. 11-01-2021
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