
Punt 16. : Structuurvisie de Centrale Strip G6m66nt6 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De afgelopen jaren is een visie opgesteld voor het gebied dat grenst aan het Combiplan, de 
zogenoemde ruimtelijke structuurvisie voor de Centrale Strip. Deze ligt nu ter besluitvorming voor 
u. Hierin wordt aangegeven hoe wij als gemeente om willen gaan met nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven. Het is een ambitiedocument voor de komende 15 tot 20 jaar en geeft de grote lijnen 
aan waar wij als gemeente naar toe willen. De visie bevat een richtinggevend raamwerk voor de 
komende decennia. Deze structuurvisie vervult een aanjaagfunctie om gefaseerd en in 
samenspraak met eventuele andere initiatiefnemers, tot een verdere uitwerking te komen. 

Deze visie heeft ter inzage gelegen van 22 januari t/m 6 maart 2011. In deze periode zijn twee 
inspraakreacties binnen gekomen. Daarnaast is de provincie eind april 2011 nog met een reactie 
gekomen. De visie is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de versie die ter inzage is gelegd. 
Wel is de planning, op verzoek van de provincie, concreter gemaakt. 

Opdracht: 
Het opstellen van deze structuurvisie voor de Centrale Strip is een direct gevolg van het 
Combiplan-project in Nijverdal: een gecombineerde tunnel voor de (te verleggen) Rijksweg 35 en 
het spoor, waarbij in het open gedeelte van de tunnelbak tevens een nieuw station wordt 
gerealiseerd. Het Combiplan was aanleiding voor de gemeente om goed naar de directe omgeving 
te kijken om zo een integrale gebiedsontwikkeling na te streven. De visie voor de Centrale Strip is 
hiervan het resultaat. 

Aanleiding: 
De aanleiding voor het opstellen van een Structuurvisie voor de Centrale Strip was de impact van 
het Combiplan, inclusief het te verplaatsen 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 
een concept-visie 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. 

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. 

Mogelijke oplossingen: 
Er had uiteraard geen structuurvisie opgesteld kunnen worden om vervolgens elk initiatief dat 
ingediend zou worden afzonderlijk te beoordelen. Het gevaar daarvan is dat er misschien keuzes 
gemaakt zouden worden waar je later als gemeente spijt van krijgt omdat het niet goed aansluit 
bij andere initiatieven in het aangrenzende gebied. 

(code voor postverwerking) 
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Het grote voordeel van deze visie is dat de Centrale 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. 

Voorgestelde oplossingen: 
De structuurvisie voor de Centrale Strip is bijgevoegd bij deze nota. In een 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. 

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. 

De structuurvisie voor de Centrale Strip heeft ter inzage gelegen van 22 januari t/m 6 maart 
2011. In deze periode zijn twee reacties ontvangen, één van Koninklijke Ten Cate en één van de 
heer Metscher, als adviseur betrokken bij de ontwikkelingen in één van de deelgebieden binnen 
de Centrale Strip. Op 28 april 2011 is nog een schriftelijke reactie van de Provincie Overijssel 
ontvangen. De inspraakreacties hebben niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen in de 
structuurvisie. Wel is, op verzoek van de provincie, de planning concreter gemaakt. 

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. 
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. 

De structuurvisie zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld op de website van de gemeente 
Hellendoorn en op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Effecten meten: 
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: 
De structuurvisie voor de Centrale Strip betreft een ambitiedocument voor de komende 15 tot 20 
jaar. De visie geeft in grote lijnen de richting aan waar wij als gemeente naartoe willen. Bij de 
onderbouwing van nog op te stellen bestemmingsplannen kan verwezen worden naar deze 
structuurvisie. Elk deelgebied binnen de Centrale Strip heeft zijn eigen planning qua voorbereiding 
en uitvoering. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Concept Besluit: 

Instemmen met de structuurvisie voor de Centrale Strip 

Nijverdal, 10 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loca/^ec£etaris, f \ de burgemeester* 

H.G.M Zwijnenberg, Kristen 

Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT00993 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 

Nijverdal, 5 juli 2011 

Bijlagen: 
1. Structuurvisie voor de Centrale Strip (ligt voor u bij de stukken ter inzage). 


