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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 10INT00970 

III 

Datum vergadering: 

7 * DiC 2M 

Onderwerp: Structuurvisie de Centrale Strip 

Advies: 
1 . Instemmen met de structuurvisie voor de Centrale Strip 
2. De commissie grondgebied om advies vragen 
3. De visie gedurende 6 weken ter visie leggen 
4. Na verwerking van de inspraakreacties de visie ter besluitvorming aanbieden aan het college, 
de commissie grondgebied en de gemeenteraad. 

Besluit B en W: 

Cfafonvi (xdA^tA, 
Korte samenvatting 
De afgelopen jaren is een visie opgesteld voor het gebied dat grenst aan het Combiplan, waarin 
wordt aangegeven hoe wij als gemeente om willen gaan met nieuwe ontwikkelingen in dit 
gebied. Dit heeft geleid tot de ruimtelijke structuurvisie voor de Centrale Strip, die nu ter 
besluitvorming voor u ligt. Het betreft een ambitiedocument voor de komende 1 5 tot 20 jaar. De 
visie geeft in grote lijnen de richting aan waar wij als gemeente naartoe willen. De visie bevat een 
richtinggevend raamwerk voor de komende decennia. Deze zal niet dwangmatig worden 
opgelegd, maar zal een aanjaagfunctie moeten vervullen om gefaseerd, in samenspraak met 
eventuele andere initiatiefnemers, tot verdere locatie- en projectgerichte uitwerkingen te komen. 

Aanleiding: 
Na een intensief en interactief traject waarbij veel overleg is geweest met burgers en andere 
belanghebbenden zijn wij verheugd u de visie voor de Centrale Strip aan te kunnen bieden ter 
besluitvorming. Het opstellen van de visie heeft enkele jaren geduurd, vooral omdat wij vonden 
dat er zowel intern als extern een groot draagvlak hoort te zijn voor de manier waarop wij met 
deze hele belangrijke zone, die het centrum van Nijverdal doorsnijdt, om willen gaan. 

De aanleiding voor het opstellen van een Structuurvisie voor de Centrale Strip was de impact van 
het Combiplan, inclusief het te verplaatsen NS-station, op de kern van Nijverdal. Daarnaast biedt 
dit project de unieke mogelijkheid voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het totale 
centrumgebied, waarbij diverse lopende en nog toekomstige ontwikkelingen in dit gebied met 
elkaar verbonden worden. De gemeente wil zoveel mogelijk de regie voeren over deze 
ontwikkelingen, door een duidelijke richting aan te geven. In de visie wordt per deelgebied 
bijvoorbeeld aangegeven aan welke functies gedacht wordt en wordt in de beschrijving aandacht 
gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit die daarbij wenselijk is. Het bureau KuiperCompagnons heeft 
deze vraagstelling met veel enthousiasme opgepakt en een concept-visie voor Nijverdal 
opgesteld. Deze eerste opzet is vervolgens samen met de inwoners van Nijverdal tijdens druk 
bezochte bijeenkomsten besproken en vervolgens aangepast tot het product dat nu voorligt. 

De Centrale Strip is (grofweg) het gebied tussen Dalzicht en de Regge (West-Oost) en tussen het 
spoor/nieuwe Rijksweg en de Grotestraat (Noord-Zuid). Daaraan toegevoegd is de nieuwe 
stationsomgeving die gerealiseerd dient te worden als gevolg van de verplaatsing van het NS-
station. 



Doelstelling: 
1. Het komen tot een integrale, hoogwaardige gebiedsvisie voor de Centrale Strip in relatie 

met en als gevolg van het Combiplan. 
2. De visie dient de opmaat te zijn voor de beoordeling van toekomstige (deel)projecten in 

het gebied. 
3. Er dient breed draagvlak onder de bevolking te zijn voor de voorgestelde denkrichting. 

Oplossing: 
De structuurvisie (groen boekje) voor de Centrale Strip is bijgevoegd bij deze nota. In een heel 
verbeeldende vorm straalt deze de ambitie uit die wij als gemeente voorstaan voor het centrum 
van Nijverdal. Per deelgebied is een toelichting gegeven waar er welke ontwikkelingen plaats 
kunnen vinden en welke functies hier een plek kunnen krijgen (bijvoorbeeld wonen, werken, 
recreëren). Met referentiebeelden is aangegeven welke architectonische en ruimtelijke kwaliteit 
daarbij past. De structuurvisie kan vervolgens vertaald worden in bestemmingsplannen op het 
moment dat er met de deelgebieden concreet aan de slag gegaan wordt. 

Per deelgebied betekent dit dat er vervolgens, weliswaar gefaseerd, een goede invulling/ 
herontwikkeling kan gaan plaatsvinden in de directe omgeving van het tracé van het combiplan, 
waardoor de bebouwing én de openbare ruimte een duidelijke kwaliteitsimpuls krijgen. Het grote 
voordeel van deze visie is dat de Strip als geheel is bekeken wat heeft geleid tot een totaalvisie 
waarin keuzes gemaakt zijn. Hierdoor zijn afzonderlijke plannen en initiatieven die aan de 
gemeente worden voorgelegd beter te toetsen en wordt teveel versnippering tegen gegaan. 

De visie is opgesteld met een behoorlijk ambitieniveau en heeft een doorlooptijd van 15 tot 20 
jaar. Het economische tij is momenteel niet gunstig voor het kunnen doen van grote 
investeringen. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen 
worden voor het uitstellen van projecten tot het moment waarop er ruimere financiële 
mogelijkheden zijn. Sommige deelgebieden kunnen echter niet doorgeschoven worden waardoor 
er een soberder plan moet worden gemaakt dat wel binnen de financiële mogelijkheden ligt. Dit is 
bijvoorbeeld met de stationsomgeving noord gebeurd. Door het plan te versoberen is het toch 
mogelijk gebeleken om de financiering hiervoor rond te krijgen. 

Algemeen geldt dus dat afhankelijk van het moment waarop bepaalde deelprojecten gaan spelen, 
en de op dat moment beschikbare financiële ruimte, er besloten kan worden om te kiezen voor 
een soberder uitwerking van het plan dan in de visie is aangegeven. De visie geeft nadrukkelijk 
een bepaalde bandbreedte waarbinnen telkens deze keuzes gemaakt kunnen worden. Er is 
natuurlijk wel een ondergrens, een minimale ruimtelijke kwaliteit waaraan initiatieven moeten 
voldoen. Per deelproject zal deze afweging gemaakt moeten worden en zullen we flexibel met de 
kaders om moeten kunnen gaan. 

Uitvoeringsparagraaf 
Achterin de structuurvisie is een uitvoeringsparagraaf opgenomen met een concreet 
maatregelenpakket. Hierin is per deelgebied aangegeven welke maatregelen er worden 
voorgesteld, welke fasering hierbij hoort, wie de trekker/ initiatiefnemer is van het project en wie 
zorg draagt voor de financiering. 

Het eerste deelproject dat inmiddels is opgepakt is de stationsomgeving noord, in de visie 
deelgebied 4, aangezien eind 2012 het station op de nieuwe locatie in gebruik genomen wordt. 
De verkeersontsluiting, voldoende parkeerruimte, fietsenstallingen etc. zullen gerealiseerd moeten 
zijn op het moment dat de buitendienststelling wordt opgeheven. Voor dit project is een 
schetsontwerp opgesteld dat momenteel wordt uitgewerkt tot een concreet inrichtingsplan. 
Ook de benodigde bestemmingsplanherziening is in procedure. 

Het deelproject "Hoek Grotestraat/ De Joncheerelaan" - deelgebied 2- is inmiddels ook opgepakt. 
Met de eigenaren zijn verkennende gesprekken gaande over een mogelijke herontwikkeling op 
deze locatie. Het tunneldak - De Tuinen van Nijverdal- en de Van den Steen van 
Ommerenstraat, respectievelijk deelgebied 3A en 3B, kunnen uitgevoerd worden zodra de 
werkzaamheden van het Combiplan dit toelaten. Met de planvorming van deze twee projecten zal 
op korte termijn gestart worden. 



De stationsomgeving zuid - deelgebied 5- wordt in ieder geval actueel als er besloten wordt om 
de centrale loopverbinding door te trekken. In dat geval zal er namelijk vanaf de centrumzijde een 
veilige toegang gecreëerd moeten worden naar de perrons. 

De fasering van de diverse deelgebieden is daarnaast uiteraard ook afhankelijk van de financiën. 
De financiën kunnen mede reden zijn om een project al dan niet versneld op te pakken dan wel te 
temporiseren. Dit kan ook reden zijn om de plannen bij te stellen door onderdelen te versoberen 
of zelfs te schrappen. 

Proces 
In het najaar van 2009 en begin 2010 zijn bijeenkomsten gehouden met bewoners om de 
plannen toe te lichten. Eerst een algemene informatieavond, vervolgens een klankbordgroepavond 
en daarna nog in januari 2010 een avond waarin de uitkomsten werden terug gekoppeld aan de 
bevolking. Tijdens deze laatste presentatieavond is nog discussie ontstaan over het deelgebied 
stationsomgeving zuid, dat als plein werd voorgesteld in de visie. Vervolgens is de visie 
aangepast. Bestaande bomen zijn op de goede plek ingetekend en er is een aanpassing in de 
prent en de toelichtende tekst gemaakt waarin is opgenomen dat dit deelgebied een parkachtige 
invulling dient te krijgen. 

Effecten: 
Met de Structuurvisie voor De Centrale Strip wordt de basis gelegd voor de 
gebiedsontwikkelingen binnen de kern Nijverdal die grenzen aan of in de omgeving liggen van het 
combitunneltracé. Door deze visie op te stellen wordt de ambitie voor deze belangrijke zone in 
Nijverdal vastgelegd en de basis gevormd voor deeluitwerkingen met voldoende ruimtelijke 
kwaliteit voor de komende 15 tot 20 jaar. 

Planning: 
December 2010 College 
Januari 2011 Commissie grondgebied 
6 weken inspraakperiode 
April 2011 College 
Mei 2011 Commissie grondgebied 
Juni 2011 Vaststelling in de gemeenteraad 

Financiële consequenties: 
Zoals hiervoor is aangegeven moeten er voor veel deelprojecten nog keuzes gemaakt worden. Dit 
betekent dat er naast inhoudelijke ook financiële keuzes gemaakt moeten worden. 
Hieronder wordt per deelgebied aangegeven wat hiervoor de financiële uitgangspunten van de 
gemeente zijn en welke beslissingen er de afgelopen tijd al genomen zijn. 

Deelgebied 1: van Dalzicht tot aan de Joncheerelaan 
Onderdeel van het project is het doortrekken van het heidegebied vanuit de Sallandse Heuvelrug 
tot in dit deelgebied. Verder wordt gedacht aan een markant element op de plek waar je Nijverdal 
binnen komt, bijvoorbeeld een uitkijktoren, al dan niet gecombineerd met andere functies op het 
gebied van natuureducatie en/of horeca. De gemeente hanteert hierbij het uitgangspunt dat dit 
gebied kostenneutraal voor de gemeente ontwikkeld dient te worden. 

Deelgebied 2: Hoek Grotestraat/ De Joncheerelaan 
Ook bij dit deelgebied geldt dat de gemeente het uitgangspunt hanteert dat hier geen 
gemeenschapsgeld in gestoken wordt. De twee particuliere eigenaren in dit gebied zullen de 
kosten van de herontwikkeling voor hun rekening moeten nemen. De marktwaarde van de twee 
kavels aan de Van den Steen van Ommerenstraat die de gemeente eventueel inbrengt in dit 
bouwplan, inclusief alle overige kosten die door de gemeente gemaakt worden, zullen in rekening 
gebracht worden bij de ontwikkelaar(s). 
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Deelgebied 3A: Van den Steen van Ommerenstraat 
Voor dit deelgebied moeten nog vele keuzes gemaakt worden. Gaat de gemeente zelf 
herontwikkelen, wordt de grond verkocht aan een ontwikkelaar, hoeveel woningen en welk type 
woningen willen wij in dit gebied realiseren etc. etc. 
De gemeente heeft al een behoorlijke investering gedaan in dit gebied door de woningen te 
verwerven. Er is inmiddels 4 miljoen verlies afgeboekt ten laste van de Voorziening toekomstige 
verliezen grondbedrijf. Als inkomsten staat hier een bedrag van 1,2 miljoen euro tegenover dat 
ontvangen wordt van Rijkswaterstaat voor het gebruik van de grond gedurende de periode van 
werkzaamheden aan het Combiplan. De verwachting is niet dat de gedane investeringen terug 
worden verdiend met de herontwikkeling in dit deelgebied. Uiteraard wordt bij de herontwikkeling 
getracht het tekort zoveel mogelijk te beperken. Momenteel vindt er een financiële doorrekening 
plaats van dit deelgebied. Het college wordt op korte termijn over de uitkomsten hiervan 
geïnformeerd. 

Deelgebied 3B: De Tuinen van Nijverdal/ inrichting tunneldak 
Rijkswaterstaat zal bijdragen aan de kosten van de inrichting van het tunneldak. Afhankelijk van 
de hoogte van die bijdrage loopt de gemeente meer of minder financieel risico. De gemeente 
heeft inmiddels een subsidie ontvangen van het Rijk vanuit het investeringsprogramma 'Mooi 
Nederland'. Wij hopen bij de aanpassing/ versobering van het plan deze subsidie te kunnen 
behouden. Daarnaast zal het de opgave zijn om met zo min mogelijk eigen geld van de gemeente 
toch een mooi park te realiseren op het tunneldak. Bewoners zullen een belangrijke partij zijn bij 
de planvorming. 

Deelgebied 4: Stationsomgeving Noord 
Voor dit deelgebied is de voorbereiding in volle gang. Inmiddels is de raad akkoord gegaan met 
het beschikbaar stellen van het benodigde budget om de stationsomgeving noord te kunnen 
realiseren. Dit betekent dat alle noodzakelijke voorzieningen zoals parkeerplaatsen, 
fietsenstallingen, busstation e.d. gerealiseerd kunnen worden. 

Deelgebied 5: Stationsomgeving Zuid 
De planvorming voor dit deelgebied moet nog opgestart worden. Belangrijk hierbij is of en 
wanneer de centrale loopverbinding wordt doorgetrokken. Er wordt binnenkort een 
projectopdracht en een plan van aanpak opgesteld voor stationsomgeving zuid. Er is al wel 
toegezegd in de raad dat er geen eigen gemeentelijke middelen ingezet worden bij deze 
herontwikkeling. Dat betekent dat er fasegewijs toegewerkt zal gaan worden naar het gewenste 
eindbeeld, waarbij een centrumpleinfunctie met een parkachtige invulling wordt nagestreefd. 

Onderdeel van stationsomgeving zuid is ook de hele bebouwingshoek langs de Grotestraat en de 
Meijboomstraat. Hierbij wordt gedacht aan een herontwikkeling met winkels en horeca. De 
gemeente heeft aangegeven dat initiatief hiervoor vanuit de markt moet komen. Dat is ook de 
reden waarom de gemeente destijds het voorkeursrecht voor dit gebied heeft laten vervallen. 

Deelgebied 6: Van der Muelenweg tot aan de Regge 
Dit deelgebied is grotendeels in eigendom van de NS. Bij een nieuwe invulling wordt gedacht aan 
het creëren van extra parkeercapaciteit en eventueel recreatiemogelijkheden bij de Regge. Als dit 
gebied tot herontwikkeling komt zal ook hier het uitgangspunt zijn dat dit kostenneutraal voor de 
gemeente plaats dient te vinden. 

Samenvatting: 
Binnen de Centrale Strip zijn drie deelgebieden waarbij het uitgangspunt van het college is dat 
deze voor de gemeente kostenneutraal ontwikkeld dienen te worden (dus geen negatieve 
financiële consequenties voor de gemeente), te weten: 
Deelgebied 1 (Dalzicht tot De Joncheerelaan) 
Deelgebied 2 (Hoek De Joncheerelaan/ Grotestraat) 
Deelgebied 6 (Van der Muelenweg tot de Regge). 
Hoewel kostenneutraal het uitgangspunt is, staat niet op voorhand vast dat dit ook gaat lukken. 
Dit moet blijken bij de verdere uitwerking van de plannen. 



De andere vier gebieden hebben wel financiële consequenties: 
Het college heeft aangegeven dat het tekort zoveel mogelijk teruggebracht zal moeten worden. 
Het eerste deelgebied waarmee aan de slag is gegaan is de stationsomgeving Noord, (deelgebied 
4). De hiervoor benodigde financiële middelen zijn beschikbaar en opgenomen in de 
programmabegroting 2011 e.v. 
De overige deelgebieden met financiële consequenties voor de gemeente zijn: 
Deelgebied 3A (Van der Steen van Ommerenstraat) 
Deelgebied 3B (De Tuinen van Nijverdal/ inrichting van het tunneldak) 
Deelgebied 5 (Stationsomgeving Zuid). 

Middels fasering, particulier initiatief, het aangaan van samenwerkingsverbanden met 
marktpartijen en het aanvragen van subsidies zal getracht worden het negatieve saldo per 
deelgebied te beperken. Dit kan betekenen dat bij de verdere uitwerking van de visie die thans 
voorligt diverse onderdelen versoberd of aangepast dienen te worden. Elk deelplan dat voortvloeit 
uit deze structuurvisie zal, inclusief een financieel (dekkings)voorstel, afzonderlijk ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast zal in het 
geval van initiatieven van derden met de initiatiefnemers een exploitatieovereenkomst worden 
gesloten waarbij o.a. planbegeleiding en apparaatskosten vanuit de gemeente ten laste van het 
project zullen worden gebracht. 

Personele consequenties: 
In de werkplannen van 2010 en 2011 zijn uren opgenomen voor de afronding van de 
werkzaamheden die nodig zijn om te komen tot vaststelling van de structuurvisie voor de 
Centrale Strip en de werkzaamheden die nodig zijn voor de deelgebieden stationsomgeving noord 
en het deelproject Grotestraat/ De Joncheerelaan. Bij de werkplannen voor 2011 (en verder) zal 
er gekeken moeten worden welke deelplannen er dan opgepakt worden en welke ambtelijke inzet 
hiervoor nodig is. De verwachting is dat in 2011 planvorming wordt opgestart voor: De Tuinen 
van Nijverdal, stationsomgeving zuid en de Van den Steen van Ommerenstraat. 

Juridische consequenties: 
De visie voor de Centrale Strip is een structuurvisie in de zin van de Wro (Wet ruimtelijke 
ordening). Bij de onderbouwing van nog op te stellen bestemmingsplannen kan verwezen worden 
naar deze structuurvisie. De grondslag in een structuurvisie is ook vereist indien de gemeente 
kosten van openbare voorzieningen buiten het exploitatiegebied ten laste van dat gebied wil 
brengen. Ten slotte is nog relevant om op te merken dat op grondslag van een structuurvisie een 
voorkeursrecht kan worden gevestigd indien in de visie aanwijzingen zijn gegeven voor de 
bestemming. 

Informatisering / Automatisering: 
De structuurvisie zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Communicatie: 
In het voortraject zijn diverse bijeenkomsten gehouden waarbij de mogelijkheid werd geboden om 
te reageren op onderdelen in de structuurvisie. De visie is hierop ook aangepast. Begin 2010 is 
aan de bevolking tijdens een druk bezochte informatieavond de aangepaste visie getoond. De 
prent is inmiddels voorzien van toelichtende teksten en een uitvoeringsparagraaf. De visie zal na 
behandeling in de commissie grondgebied voor een periode van 6 weken ter inzage worden 
gelegd. Een ieder heeft tijdens deze periode de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 
Vervolgens zal het einddocument ter besluitvorming worden aangeboden aan college, commissie 
en de gemeenteraad. 

Per deelproject wordt gekeken in hoeverre individuele burgers en belangengroeperingen hierbij 
betrokken kunnen worden. Bij de nog op te stellen plannen van aanpak zal aangegeven worden 
hoe invulling gegeven zal worden aan burgerparticipatie/ overheidsparticipatie. 
Voor de stationsomgeving noord is een klankbordgroep actief waar diverse belangengroeperingen 
en buurtbewoners zitting in hebben. Op het moment dat met de planvorming aan de slag gegaan 
wordt voor stationsomgeving zuid zal hierbij ook het burgerinitiatief voor het 'Park op Nijverdal' 
betrokken worden. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Overige consequenties: 
Tijdens de begrotingsvergadering op 9 november jongstleden is de volgende toezegging gedaan: 
"Voor de ontwikkeling van de Centrale Strip worden verschillende scenario's uitgewerkt. De 
commissie grondgebied en de raad worden daarover geïnformeerd". 

Bij de stationsomgeving noord zijn ook diverse scenario's bekeken. Uiteindelijk is er voor een 
ontwerp gekozen dat wel alle functies een plek geeft in dit gebied, maar waarbij heel nadrukkelijk 
het ontwerp een veel soberder uitwerking heeft gekregen dan in de eerste plannen het 
uitgangspunt was. Dit heeft alles te maken met het economische tij op dit moment. 
Op deze manier zullen ook de overige deelgebieden uitgewerkt worden en de verschillende 
opties, inclusief hun financiële consequenties zullen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 
commissie grondgebied en de raad. 


