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1. INLEIDING 

 

1.1 Achtergrond 

De dorpen in de Noordoostpolder zijn in hoofdopzet grotendeels gelijk 
(stedenbouwkundig, woningvoorraad, voorzieningenniveau). Hierdoor is het 
onderscheidend vermogen van dorpen beperkt. Er is in de dorpen (te)veel van hetzelfde. 
De dorpen in de Noordoostpolder (NOP) zijn ontworpen in de stijl van de Delftse School. 
Onder aanvoering van Marinus Jan Granpré Molière (en later Piet Verhagen) stond een 
traditionele vormgeving centraal. Daarbij werd teruggegrepen op oude 
inrichtingsprincipes. Nagele vormt hierop een uitzondering. In Nagele kreeg het 
architectencollectief ‘De 8 en Opbouw’ de kans vanuit hun maatschappijvisie het ideale 
dorp te ontwerpen. Dit hadden ze eerder voor het internationale architectencongres voor 
moderne architectuur (CIAM) in Bergamo in 1949 al gedeeltelijk uitgedacht. Geloof in de 
vooruitgang en moderne bouwmethoden waren het devies. 
Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld, Mien Ruys en Lotte Stam-Beese 
zijn enkele namen die aan Nagele hebben gewerkt. Het dorp kreeg ongeveer 270 
woningen, 3 kerken, 3 scholen, winkels, een dorpshuis, een sportzaal, horeca en een 
begraafplaats. Nagele staat nationaal en internationaal bekend als een icoon van het 
Nieuwe Bouwen. Veel ontwerpprincipes en bouwmethoden hebben doorwerking gekregen 
in dorpen en steden in naoorlogs Nederland.  
 

 
 
 
 
 

Missie 

Meer dan vijftig jaar later staat Nagele aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk in 

haar geschiedenis. Nagele is geen landarbeidersdorp meer. Het dorp heeft te maken 

met een lichte daling van de bevolking. Het woningen- en voorzieningenaanbod sluit 

onvoldoende  aan bij de vraag van de hedendaagse samenleving. Gebouwen staan leeg 

en op sommige plekken maakt het dorp een verloederde indruk. Tegelijkertijd is het 

besef aanwezig dat Nagele bijzonder is en wordt er hard gewerkt aan de toekomst van 

het dorp. Dorpsbewoners dragen actief bij aan het creëren van een prettige woon- en 

leefomgeving.  

 

Methodiek  Doelstelling 

Onderzoekslab Inspireren 

Ontwerplab Concretiseren 

Uitvoeringslab  Implementeren 

 

Met het Onderzoekslab in 2009 is begonnen met de vernieuwing van Nagele. Dit lab 

stond in het teken van inspireren door onderzoek te doen naar 

ontwikkelingsmogelijkheden. Het Ontwerplab (2010) richtte zich op het concretiseren 

van de onderzochte ideeën. Met het Uitvoeringslab wordt nu de volgende stap gezet, 

namelijk de implementatie en realisatie van verschillende ideeën. Gezamenlijk werken 

aan het behoud van het bijzondere karakter en een prettige leefomgeving staat hierbij 

centraal. Nagele heeft kwaliteiten die uitzonderlijk zijn en met het Uitvoeringslab krijgt 

het dorp de impuls die het verdient. 
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1.2 Aanleidingen 

Veroudering 

Nagele staat onder druk. De woningvoorraad sluit niet aan bij de behoeften, de bevolking 
krimpt, het voorzieningenniveau daalt en gebouwen staan leeg. Sommige gebouwen 
staan er verwaarloosd bij en het dorp maakt op sommige plekken een verloederde 
indruk. De unieke kenmerken van Nagele zijn langzaam aan het vervagen. De noodzaak 
tot herstructurering en revitalisering zijn nadrukkelijk aanwezig. 
 

Stagnatie van de bevolkingsgroei 

De prognoses laten zien dat de bevolkingsgroei van Nagele stagneert en het aantal 
inwoners stabiliseert en zelfs gaat dalen. Dit betekent nogal wat voor het dorp de 
komende jaren. In de contourennota van de woonvisie worden de hoofdlijnen al 
uiteengezet: dit raakt Nagele, want Nagele breidt niet uit. Door de gemeente wordt 
gekozen voor het versterken van de bestaande woonkwaliteit om zo de leefbaarheid in 
het dorp te behouden. De tijd van het aantrekken van mensen door in grote getalen 
nieuwe woningen te bouwen is voorbij. Het gaat nu om het behouden van de mensen die 
er al wonen. Hierbij komen vragen naar boven als: Hoe voorkomen we leegstand op 
termijn en hoe houden we Nagele in de toekomst vitaal en leefbaar?  
 
Onduidelijke woningvraag 

Bewoners uit een dorp spreken over wat ze willen of wat er ontbreekt. Het gaat dan 
meestal om meer of andere woningen of het beschikbaar willen hebben van particuliere 
kavels. Als je om concrete voorbeelden, namen of aantallen vraagt, wordt het stiller. Het 
is belangrijk om met elkaar helder te krijgen wat daadwerkelijke nodig en realistisch is.  
 
Onvoldoende samenwerking  

Meer samenwerking vergroot de kansen op behoud van bepaalde functies, voorzieningen 
of faciliteiten. Samenwerken vergroot wederzijds begrip voor de problematiek, creëert 
draagvlak en levert nieuwe kansrijke initiatieven op. Bijvoorbeeld het concentreren en 
samenvoegen van functies en voorzieningen. Belangrijk daarbij is dat zo’n proces 
bottum-up georganiseerd wordt, dus vanuit de bewoners en bedrijven zelf. In de praktijk 
blijkt dat initiatieven die op die manier georganiseerd zijn, sneller zijn en duurzamer 
resultaat opleveren. Men is trots op wat men zelf heeft bereikt. Het is een uitdaging om 
zo’n proces op gang te krijgen. De Dorpsvisie speelt hierin een belangrijke rol; acties 
worden benoemd en samen georganiseerd. 
 
Identiteit versterken 

Het onderscheidend vermogen, de identiteit van Nagele kan meer benadrukt worden ter 
versterking van het dorp. Voor de toekomst vormt het benutten en versterken van die 
unieke erfenis van Nagele de opgave. Het verschaft Nagele identiteit en vormt een 
drager voor nieuwe ontwikkelingen. De kernwaarden en kernkwaliteiten moeten 
benoemd en veelvuldig uitgedragen worden. Dit kan leiden tot meer bewustwording en 
een grotere aantrekkingskracht van Nagele. 
 
Aanwijzing Wederopbouw- en voorbeeldgebied Nagele  

Nagele is in de Visie Erfgoed en Ruimte “Kiezen voor karakter” (VER) aangewezen als 
nationaal wederopbouwgebied (1940-1965) en vormt daarbinnen een voorbeeld. Het 
dorp is van nationaal cultuurhistorisch belang  vanwege haar 
kwaliteiten/karakteristieken: 

• haar structuur en bebouwing volgens het principe van het nieuwe bouwen; 
• de groepering van geclusterde bebouwing met platte daken rondom een 
• centrale groene ruimte; 
• omsluiting van het dorp met groene beplanting. 

Het is de wens van de gemeente om aan Nagele een impuls en “een gezicht van 
de nieuwe zakelijkheid” te geven. Kortom er moeten handen en voeten worden gegeven 
aan een toekomstbestendige herstructureringsopgave van het dorp Nagele met behoud 
van de genoemde kwaliteiten. De status van voorbeeld is toegelicht in bijlage 4. 
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Ontwikkelperspectief 

Samenwerkingsvorm 
(en) 

Thema 5: Overhead -
organisatie, marketing en 

exploitatie 

Thema 1: 
Groen 

Thema 2: 
Wonen 

Thema 3: 
Voor- 

zieningen 

Thema 4: 
Leefbaar 
& vitaal 

Onderzoeks- en ontwerplab  Nagele (2009-2011) 

De aanpak van Nagele volgt op een periode waarin erkend is dat het dorp  
gerevitaliseerd moet worden met behoud van en respect voor de architectonische en 
stedenbouwkundige waarden. Er zijn veel plannen ontwikkeld voor Nagele. Het 
Onderzoekslab en Ontwerplab (i.o.v. het College van Rijksadviseurs) heeft in 
samenwerking met de gemeente, lokale organisaties en bewoners veel ideeën 
opgeleverd. Deze ideëen zijn samengevat in ‘De Nieuwe Kaart van Nagele’. Al deze 
aandacht heeft in het  dorp Nagele, de gemeente Noordoostpolder en ook landelijk voor 
meer bewustzijn gezorgd van de cultuurhistorische betekenis van Nagele. Tegelijkertijd 
heeft dit ook verwachtingen gewekt.  
 
Toegenomen aandacht en meer middelen  

Financiële middelen waren tot oktober 2012 beperkt aanwezig. Door de rijksbijdrage van 
€ 1,5 miljoen uit de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) “Kiezen voor karakter” ontstaat er 
een kentering. De betrokkenheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bij 
Nagele en hun bijdrage hebben een aanjaagfunctie naar andere partijen. De gemeente 
Noordoostpolder en de RCE trekken samen op. Woningbouwvereniging Mercatus en 
dorpsbelang Nagele zijn de belangrijkste partijen waarmee wordt samengewerkt. Ook de 
provincie Flevoland wil aanhaken bij enkele specifieke projecten, vanuit hun belang bij 
behoud en herstel van Flevolands cultureel erfgoed. Dat geldt ook voor Vereniging 
Hendrick de Keyser, het Nationaal Restauratiefonds, het Nationaal Groenfonds, het 
Groenhorst College, Buro Mien Ruys, Landschapsbeheer Flevoland en cineast Louis van 
Gasteren, de Paviljoens. Ondersteuning van bewonersparticipatie en particulier 
ondernemerschap krijgt eveneens vorm in een aantal specifieke projecten. 
 
1.3 Projectplan ‘Uitvoeringslab Nagele’  

Een samenhangende benadering en organisatie komen nog te weinig van de grond, 
waardoor kansen onbenut blijven. Om te voorkomen dat de aanpak van de impulsen 
geïsoleerd plaatsvindt, is een voortdurende afstemming nodig tijdens de voorbereiding 
en uitvoering en is een integrale planning en begroting met dekkingsplan essentieel. Dit 
projectplan voorziet hierin.  
 
In dit projectplan wordt aangegeven op welke wijze de revitalisering van het dorp Nagele  
uitvoering krijgt. De uitvoerende partijen gaan uit van een ‘Uitvoeringslab’ (zie kaders 
missie, visie en strategie). De spelregels waaronder de revitalisering vormt krijgt, zijn 
uitgebreid beschreven in de Katernen die horen bij de Nieuwe Kaart van Nagele 
(Ontwerplab) en het 
Ontwikkelperspectief Nagele 
2012. Het Ontwikkelperspectief 
bevat een integraal pakket aan 
maatregelen voor Nagele. 
  
Het Ontwikkelperspectief is 
bijgevoegd, zie bijlage 2. Het 
Ontwikkelperspectief Nagele 
maakt onderscheid naar 5 
thema’s. Door slimme 
financieringsconstructies, 
samenwerkingsvormen etc. 
kunnen de impulsen per thema 
invulling krijgen. De thema’s 
zijn onderling met elkaar 
verbonden.  
 
Binnen ‘Vitaal en Leefbaar’ zijn 
enkele projecten al in gang 
gezet. Projecten (impulsen) binnen ‘Groen’, ‘Wonen’ en ‘Voorzieningen’ herbergen de 
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KAW architecten en adviseurs 

Maart 2012  

Dorpsvisie Nagele 
Maart 2012 

grootste instandhoudings- en ontwikkelopgaven voor het erfgoed. Het gaat hier om de 
hardware van Nagele en deze projecten zullen als eerste uitgevoerd moeten worden 
zodat Nagele meer (of weer) aantrekkingskracht krijgt. Uitvoering van projecten binnen 
‘Promotie, marketing en exploitatie’ volgen grotendeels op de hardware. Deze activiteit 
richt zich op de software die nodig is om te voorkomen dat door de krimpproblematiek 
huidige investeringen tijdelijk zijn en moet bewerkstelligen dat Nagele een duurzaam 
instandhoudingsperspectief krijgt.  
 
De spelregels van de Katernen van het Ontwerplab, het Ontwikkelperspectief Nagele en 
Dorpsvisie Nagele, vormen het referentiekader voor de aanpak van het ‘Uitvoeringslab’. 
Ze zijn ook bepalend voor de inhoud en de prijs van de ingrepen in Nagele. Deze worden 
nader in beeld gebracht.  
Dit projectplan komt voort uit de gemeentelijke organisatie en de bestuurlijke 
rolverdeling. Voor de doorwerking van dit projectplan zal de organisatie van de RCE zelf 
zorgdragen voor een apart plan van aanpak.  
 
1.4 Basis voor dit document 

 
Deze versie van het projectplan is gebaseerd op de volgende visiedocumenten: 

• Visie Erfgoed en Ruimte “Kiezen voor Karakter” 
• Werkboek Nagele 
• Handboek Nagele 
• Katernen Nagele 
• Dorpvisie Nagele 2012 
• Ontwikkelperspectief Nagele 2012 
• Sleutelprojecten Nagele van Denken naar Doen (wonen, kerngebied en 

leefbaarheid) besluit d.d. 6 oktober 2010 

Visie 

De stedenbouwkundige opzet, de gebouwen, het groen: samen vormen zij het 

materiële erfgoed van Nagele. Gebiedsgerichte erfgoedzorg betekent niet dat het 

gebied op slot gaat. Ontwikkelingen zijn nodig om het erfgoed vitaal te houden en 

daarmee toekomstwaarde te geven. De meest bijzondere elementen blijven behouden 

en kunnen op die manier een inspirerende bijdrage leveren aan de opgave. Het 

immateriële erfgoed van Nagele is eveneens een bron voor inspiratie. Een dorp waar 

het prettig wonen en leven is. Een dorp ook waar ruimte is voor innovatie en 

vernieuwing. Geheel conform de oorspronkelijk intenties van de ontwerpers. 

 

De toekomst van Nagele is uitvoerig onderzocht tijdens het Onderzoekslab en het 

Ontwerplab. Bewoners en betrokken instanties hebben meegedacht en meegewerkt. De 

Dorpsvisie Nagele geeft invulling aan het verbeteren van de leefbaarheid en de 

betrokkenheid van de bewoners hierbij. De uitkomsten van deze initiatieven vormen de 

ingrediënten voor de onderliggende visie van het Uitvoeringslab: het 

Ontwikkelingsperspectief Nagele. De missie van het Uitvoeringslab heeft daarin 

doorwerking gekregen in de pijlers Wonen, Voorzieningen, Werken, Leefbaarheid en 

Promotie.  
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2. AMBITIES, DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN 

 
2.1 Ambities 

De ambities voor Nagele zijn tweeledig. Enerzijds is de ambitie om in samenwerking met 
de betrokken partijen te komen tot een vitaal en leefbaar Nagele. Anderzijds is de 
ambitie om een duurzame verankering en uitvoering van gebiedsgericht 
erfgoedmanagement te bewerkstelligen. Dit houdt in het herstellen, behouden, 
versterken en benutten van de waardevolle betekenis en het bijzondere karakter van 
Nagele. Nagele moet opnieuw het icoon van het Nieuwe Bouwen worden. 
 
Erfgoedmanagement houdt in, het herkenbaar houden van het unieke concept, het nieuw 
leven in blazen van de innovatiewaarde en het ondersteunen van op erfgoed 
geïnspireerde ontwikkelingen en particulier ondernemerschap. 
 
2.2 Doelstellingen 

Doel van het ‘Uitvoeringslab Nagele’ (dit projectplan) is om uitvoering te geven aan de 
per thema geformuleerde impulsen, met als inzet:   

1. Een nette, schone, veilige, groene woonomgeving en omliggende natuur (groen); 
2. Goede woningen, passend bij de behoeften van de bewoners (wonen); 
3. De voorzieningen op orde in een bedrijvig dorp (voorzieningen). 
4. Sociale samenhang en gemeenschapszin (leefbaar en vitaal); 
5. Een bijzonder dorp met historie (promotie en marketing); 

 
2.3 Resultaten 

De resultaten van het ‘Uitvoeringslab’ uitgesplitst naar thema, zijn: 
 
Groen 

• Een nieuw groen(structuur)beplantingsplan voor Nagele  
• Herstel en borging van (delen van) de orginele groenstructuur naar Mien Ruys 

(casco) 
• Ruimte bieden aan de Mien Ruys Academie (experiment) 
• Bewonersparticipatie (Groenbrigade) bij herstel en kwaliteitsverbetering van de 

groenstructuur 
• Een groenfonds voor Nagele instellen 
• Hoger kwaliteitsniveau van groen (beheer en onderhoud) 
• Beheer en behoud van groen zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten 

 
 
Wonen 

• Woonontwikkelingsplan per woonhof  
• Overdracht, behoud en restauratie Karwijhof  
• Renovatie van de huur- en koopwoningen van de Vlashof en Klaverhof 
• Vernieuwing van de woningvoorraad van de Gerste-, Koolzaad-, en Lucernehof 
• Particuliere woningbouwverbetering stimuleren 
• Borging van de stedenbouwkundige kwaliteiten en beeldkwaliteitseisen van de 

woonhoven 
 
 
Voorzieningen 

• Concentratie en invulling van de voorzieningen 
• Herontwikkeling van Schokkererf en Noorderwinkels als visitekaartje / nieuwe 

entree 
• Behoud en herstel van de Zuiderwinkels samen met pandeigenaren 
• Behoud en invulling van de scholen/rijksmonumenten 
• Bestemmingsplanwijziging voor vernoemde impulsen 

 
Leefbaar en vitaal 
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• Uitvoering geven aan IGW-activiteiten  
• Bewonersparticipatie in Nagele stimuleren (betrokkenheid) 
• Verbeteren van openbare ruimten met bewoners 

 
 
Promotie en marketing 

• Heldere communicatie met en tussen belanghebbenden over werkvolgorde, 
impact van ‘Uitvoeringslab Nagele’ 

• Nagele beter in beeld laten komen als cultuurhistorisch belangwekkend dorp  
• Beschrijven, verbeelden en uitdragen van huidige en toekomstige kernkwaliteiten  
• Bewustwording vergroten over kernkwaliteiten van Nagele  
• Vergroten van aantrekkingskracht van Nagele voor (cultuur)toerisme, recreatie 
• Een eigen huisstijl voor Nagele 

 
2.4 Randvoorwaarden 

Cofinanciering en gebiedsexploitatie 

Het ‘Uitvoeringslab Nagele’ i.c. het duurzaam vergroten van de cultuurhistorische 
aantrekkingskracht van Nagele om zo een revitalisering teweeg te brengen, kan niet 
budgetneutraal worden gerealiseerd. Om een goed beeld te krijgen van de gewenste 
resultaten en daarbij horende kosten, is een gebiedsexploitatie opgesteld met een 
onderverdeling van de kosten naar (deel)gebieden. 
  
Voor de exploitatie, de onderverdeling naar de (deel)gebieden, de financieel 
verantwoordelijke partij per deelgebied/activiteit, de financiële onderbouwing per 
(deel)gebied en het berekende tekort van ca. € 4 miljoen wordt verwezen naar het 
programmaboekje (zie bijlage 3). Van deze € 4 miljoen is inmiddels € 1,5 miljoen 
beschikbaar gesteld via de VER-bijdrage. Om het resterende tekort van ca. € 2,5 miljoen 
te zuiveren moeten er middelen vrijgemaakt worden. Het Rijk verwacht als 
tegenprestatie van hun bijdrage een cofinanciering van gemeente en provincie. De 
gemeente wordt gevraagd om een bijdrage van € 1,5 miljoen voor de herstructurering en 
revitalisering van Nagele.  
 
Kennisontwikkeling- en uitwisseling  

De RCE heeft ook flankerende belangen in het kader van de VER, zoals generieke 
kennisontwikkeling en -uitwisseling. Dit kan in sommige gevallen ook het projectresultaat 
van bepaalde impulsen beïnvloeden. 
 
Bijdragen van andere partijen belangrijk  

Dorpsbelang 
Dorpsbelang vormt een verbindende schakel tussen de bewoners en de gemeente. Zij 
leveren een belangrijke bijdrage bij het stimuleren van initiatieven en het organiseren 
van activiteiten. Ook spelen zij een rol in het uitdragen van de noodzaak van 
revitalisering, het creëren van draagvlak en in het proces van bewustwording van de 
unieke kwaliteiten van Nagele en de potenties daarvan. 
 
Particulieren 
Van belang is dat de particuliere eigenaren kunnen worden verleid om te participeren in 
de aanpak van hun woningen en de verschillende woonhoven. Daarnaast is hun bijdrage 
gewenst bij IGW-activiteiten.  
 
Mercatus 
Het is van belang dat woningbouwvereniging Mercatus ingrijpend en volgens de lijnen 
van het Ontwerplab Nagele kan en wil investeren. De bijdrage van Mercatus is 
vastgelegd in het convenant “Behoud en herstel Nagele” dat in 2010 door de gemeente 
en Mercatus is gesloten. Aanpak van de huurvoorraad in Nagele staat centraal. Ingezet 
wordt op 3 deelgebieden, te weten: nieuwbouw, een eenduidige aanpak van koop-huur 
en onderhoudsprojecten.  
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Provincie Flevoland 
Voor de uitvoering van het uitvoeringslab proberen de gemeente en de RCE ook de 
provincie Flevoland aan te laten haken. Enerzijds als co-financier en anderzijds 
belanghebbende partij in het behouden en herstellen van Flevolands cultureel erfgoed.  
 
Vereniging Hendrick de Keyser/ 
Voor de Karwijhof is afgesproken dat Mercatus de mogelijkheden onderzoekt voor een 
overdracht van de 32 woningen aan Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging stelt 
zich ten doel deze woningen te restaureren in de geest van het oorspronkelijke ontwerp 
om deze vervolgens weer te gaan verhuren in eigen beheer. Onder de voorwaarde dat 
het belang van de huidige huurders van Mercatus voldoende wordt gewaarborgd is 
Mercatus bereid mee te werken aan deze verkoop.  
 
Ontwikkelaars 
In de herontwikkeling van een deel van het kerngebied, Schokkererf en Noorderwinkels, 
zijn ontwikkelaars geinteresseerd. De gemeente is met deze partijen in gesprek en hoopt 
een intentieovereenkomst met deze partij te sluiten. De gemeente zal 
voorwaardenscheppend de herontwikkelingsmogelijkheden mits stedenbouwkundig, 
planologisch en volkshuisvestelijk, financieel aanvaardbaar en haalbaar is.   
 
Pandeigenaren 
Voor de herontwikkeling en invulling van de 5 objecten van de Zuiderwinkels is een 
actieve betrokkenheid en medewerking van de pandeigenaren gewenst.  
 
2.5 Reikwijdte van het project 

De in het Ontwikkelperspectief Nagele genoemde impulsen vormen  de input en het 
vertrekpunt van het ‘Uitvoeringslab Nagele’. Omdat herstructurering en revitalisering 
echter geen blauwdruk is, blijft flexibiliteit gewenst om invulling te kunnen geven aan de 
reactie van ondernemers, bewoners en instellingen op uitnodiging van de gemeente en 
de RCE om deel te nemen aan het uitvoeringslab Nagele.   
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3. UITVOERINGSSTRATEGIE 

 
 
Op basis van de visiedocumenten (§ 1.4) wordt de volgende uitvoeringsstrategie 
voorgestaan. De uitvoeringsstrategie bestaat uit een aantal componenten, die in 
onderlinge samenhang moet worden bezien. 

• Proactief en faciliterend 
• Iteratief en bottom up 
• Op basis van integrale visie  
• Brede benadering van begrip herstructurering 
• Gebiedsgericht, maatwerk per gebied. 
• In samenwerking 
• Gesloten financiering per gebied 
• Procesbegeleiding is mogelijk 
• Overheidsparticipatie afhankelijk van niveau van initiatief 

 
Proactief en faciliterend 
De gemeente heeft een actieve rol bij de uitvoering van de 
projecten van het ontwikkelperspectief. De gemeente neemt of het probleem over of 
participeert om samen met partijen te investeren. Het doel is om kwaliteitsverbetering 
tot stand te brengen waarbij de collectieve (cultuurhistorische) waarde stijgt. 
 
Er zal proactief worden gewerkt daar waar de situatie het noodzakelijk maakt. In de 
gebieden waar de gemeente de herstructurering in een proces samen met de Mercatus, 
bedrijven en bewoners oppakt is er sprake van een tamelijk complexe verkaveling, sterk 
verouderde bebouwing en/of een gemengde bedrijvigheid. Ook bevinden zich in de 
gebieden sinds oudsher veel woningen. Door deze complexe ruimtelijke structuur komt 
herstructurering door particulier initiatief niet van de grond. Door een gezamenlijke 
aanpak zijn er kansen voor het gebied om tot herstructurering te komen. 
 

Iteratief en bottom up 
Herstructurering is geen blauwdruk. Er wordt uitgegaan van een iteratieve aanpak. Dit 
betekent dat je stapje voor stapje verder gaat en je voortschrijdend inzicht gebruikt in 
een volgende fase. Door deze bottom up te benaderen is de meest draagvlak haalbaar. 
 

Strategie 

Vanwege de economische crisis is een conventionele uitvoering niet mogelijk. Financiële 

middelen om alle plannen volgens een strak masterplan en investeringsprogramma te 

realiseren ontbreken. Daarom is gekozen voor de actieve vorm van een ‘lab’. Een 

proces dat inspeelt op de lokale situatie en kansen die er liggen voor behoud en 

ontwikkeling. Maar ook oog heeft voor veranderende verhoudingen in de samenleving. 

Bijvoorbeeld de toenemende betrokkenheid van de markt en bewoners bij de inrichting 

van onze woon- en leefomgeving. Samenwerking vanuit een samenhangende 

benadering is hierbij essentieel. Activiteiten kunnen elkaar zo versterken zodat in 

Nagele een dynamiek kan ontstaan die gunstig is voor de opgave. 

 

Het Uitvoeringslab richt zich op het stimuleren van gewenste ontwikkelingen en het 

creëren van een gunstig klimaat voor investeringen. Het Ontwikkelperspectief Nagele is 

de stip op de horizon. Aanvullend onderzoek naar cultuurhistorische waarden, nieuwe 

economische dragers, ontwerpinvullingen, slimme financieringsconstructies en promotie 

zijn nodig om tot uitvoering te komen. Allianties met sectoren als recreatie, cultuur en 

onderwijs worden gesmeed om Nagele meer betekenis te geven en het verhaal van 

Nagele uit te dragen. De overheid neemt een faciliterende rol in en zal waar nodig 

participeren als de situatie daarom vraagt. Instellingen, ondernemers en bewoners 

worden uitgenodigd om actief mee te doen. 
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Integrale visie 
Voor de uitvoering van de herstructurering, zowel gebiedsgericht als bij de toets van de 
impulsen initiatieven, is het Ontwikkelperspectief Nagele en de investeringsagenda 
leidend. 
 
Brede benadering: van hardware naar software 
De toets van initiatieven en de eventuele start van impulsen per thema vindt plaats via 
de brede benadering van herstructurering met aandacht voor: procesmanagement, 
grondposities, optimaal functionerende bedrijven, waterstructuur en waterberging, 
woningen(contouren), fysieke infrastructuur (wegen en leidingen), innovatie, 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit etc.  
De brede benadering van herstructurering is noodzakelijk omdat een eenzijdige 
benadering van deelonderwerpen niet de gewenste ontwikkeling tot stand brengt. Zo 
levert de aanleg van een groenstructuur in Nagele zonder de aanpak van woningbouw en 
voorzieningen tot een integrale benadering blijven nopen. Uit het de visiedocumenten is 
gebleken dat deze integrale aanpak kan leiden tot een herstructurering van het Nagele  
met een aantoonbaar economisch rendement op de lange termijn.  
Van hardware naar software 
 
Samenwerking met betrokken partijen 
Samenwerking is het motto voor de uitvoering van de herstructurering van Nagele. De 
herstructurering wordt integraal aangepakt in die zin dat alle relevante partijen worden 
betrokken bij de aanpak.   
 
Gesloten financieel systeem per (deel)gebied 
Bij herstructureringsprojecten wordt uitgegaan van een zogenaamd gesloten financieel 
systeem. Dit betekent dat kosten en opbrengsten per (deel)gebied worden verrekend 
over betrokken partijen. De begrenzing van een gebied waarbinnen de herstructurering 
plaatsvindt, is daardoor belangrijk voor de financiering.   
Binnen het gesloten financieel systeem kunnen zowel private partijen als publieke 
partijen participeren. Het financieel systeem betreft dan de aanpak woningvoorraad, 
voorzieningen, groen, leefbaarheid, e.d. 
 
Procesbegeleiding en –aansturing 
In alle gevallen zal er door de gemeente gewaakt worden voor een goede 
procesbegeleiding voor realisatie van private en publieke initiatieven. Deze  
procesbegeleiding en procesaansturing is onontbeerlijk voor het slagen van de 
herstructurering. De kosten voor deze begeleiding zijn doorberekend in de 
gebiedsexploitatie. De ambtelijke urenvraag is hierin niet verwerkt.  
 
Overheidsparticipatie 
De noodzaak tot overheidsparticipatie is afhankelijk van het niveau van het initiatief. 
Dit betekent dat per situatie bepaald wordt of de overheid wel of niet participeert. 
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4. KWALITEIT 

 
In paragraaf 2.3 zijn de beoogde resultaten van het project ‘Uitvoeringslab Nagele’ 
uitgebreider beschreven. Het doel van het ‘Uitvoeringslab Nagele’ is om de ambities na te 
streven. Het bereiken van beschreven doelstellingen (2.2) draagt daar aan bij. 
 

Te behalen projectresultaat Prestatie-indicator  

Groen 
Een vernieuwde groenstructuur in Nagele 

Groenstructuurplan  

Wonen 
Vernieuwing van de woningvoorraad in Nagele  

Woonontwikkelingsplan per 
woonhof 
Convenant “behoud en herstel” 
Verhoging energieprestatie 
Nieuwbouwontwikkeling 

Voorzieningen 
Concentratie en herontwikkeling van de voorzieningen 

Herontwikkelingsplan 
kerngebied  

Leefbaar en vitaal 
Toename van betrokkenheid /participatie in Nagele  

Meer activiteiten gericht op 
grotere betrokkenheid 
inwoners Nagele 

Promotie en marketing 
Bekendheid geven aan de herstructurering van Nagele  

Communicatieuitingen over 
Nagele (huisstijl, website etc.) 

 

 

5. TIJD 

 
5.1 Fasering 

Het project ‘Uitvoeringslab Nagele’ bestaat uit 5 thema’s met elk een eigen planning, die 
als bijlage 4 bij dit projectplan mee gaat. Er is samenhang tussen deze thema’s. om de 
energie niet weg te laten zakken, is het goed om het tempo erin te houden. Vanuit het 
dorp is bekend waar de prioriteiten liggen (bottom up).  
 
Hieronder vindt u een schema met de gewenste fasering en planning.  
 
5.2 Planning 

Fase  Activiteiten per fase (tussen)Resultaat Plandatum 

gereed 

Definitie -  
-  

Goedgekeurd projectplan 
door college/raad 

Februari/maart 
2013 

Voorbereiding  - Onderbouwing / 
visievorming 

- Begroting en 
verantwoording 

Goedgekeurde 
jaarschijf(ven) door college 
en raad 

Februari/maart 
2013 

Uitvoering  - Uitwerking en uitvoering 
impulsen per thema 

- Uitvoeringsplannen, 
bouwplannen, 
inrichtingsplannen 

Zie 2.3 2013-2015 

Borging en 
overdracht 

- Oplevering  overdrachtsdocumenten 2015-2016 

Afronding en 
evaluatie  

- 2015: completeren en 
schonen van het 
projectdossier opstellen 
financiële 
verantwoording project 

compleet en opgeschoond 
projectdossier 
financiële zaken verwerkt 
in de systemen  
evaluatiedocument met 

2015-2016  
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ontbinden projectgroep  
- 2016: evalueren, met 

(ambt.) opdrachtgever 
en projectgroep, van het 
verloop van het project 
op de GOKIT factoren en 
afweging van 
verlenging/voortzetting 
in bijvoorbeeld een 
beheerslab 

 

bevindingen en lessen voor 
de toekomst 
 

 
 
6. GELD 

 
6.1 Kosten 

Om te komen tot een integrale aanpak voor Nagele worden in de verschillende fasen van 
het ontwikkelproces (initiatief, voorbereiding en uitvoering) kosten gemaakt. In de 
verschillende verschillende fasen worden planontwikkelings- en begeleidingskosten en 
uitvoeringskosten ofwel proces- en objectkosten gemaakt. Voor de onderbouwing van 
deze kosten wordt verwezen naar bijlage 4.  
 
6.2 Uren 

Om te komen de uitvoering van het uitvoeringslab Nagele, maakt de gemeente 
voorbereidingsuren/ planontwikkelingsuren. Deze uren in het kader van de initiatief-, 
definitie-, en ontwerpfase bestaan onder andere uit uren voor procesbegeleiding, 
projectleiding, ambtelijke begeleiding bestemmingsplan en eventueel de externe inhuur 
van advies en ingenieursbureaus.  
 
Functie Uren 2013 2014 2015 

Projectcoordinator  600 200 200 200 
Projectleiders  900 300 300 300 
Stedenbouwkundige 350 200 100 50 
Planologie/RO jurist  400  200 200 
Civiel- /Cultuurtechniek 300 100 100 100 
Grondzaken  150 50 50 50 
Communicatie  300 100 100 100 
Totaal ambtelijke uren 3000    

 

6.3 Dekking  

De gemeente heeft een actieve en faciliterende rol. Dit betekent dat de gemeente als 
cofinancier zelf investeringen doet c.q. bijdragen verzorgt. Indien ingrepen in 
infrastructuur en openbare ruimte aan de orde zijn, draagt de gemeente daaraan bij. 
Dekking voor eventuele ingrepen moet door bijdragen van de belanghebbende partijen 
RCE, ontwikkelaars, Mercatus, Provincie Flevoland, Vereniging Hendrick de Keyser. De 
gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder wordt gevraagd een bijdrage aan het 
uitvoeringslab Nagele te doen van € 1,5 miljoen (cofinanciering). Voorgesteld wordt om 
deze bijdrage in de vorm van een kredietaanvraag te dekken uit de 
herstructureringsgelden.   
 
N.B.: herstructurering van alle dorpen van de gemeente Noordoostpolder is een kostbaar 
proces. De gemeente heeft hiervoor middelen gereserveerd, maar deze zijn beperkt. In 
Nagele is gestart met herstructurering. Een iteratief proces dat ook elders in de 
gemeente ingezet gaat worden. Gezien de omvang van het herstructuringsproces mag 
verwacht worden dat op enig moment door de gemeenteraad een extra dotatie aan de 
reeds beschikbare herstructureringsmiddelen moet worden gedaan om alle dorpen te 
kunnen herstructureren.  
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7. WERKWIJZE EN ORGANISATIE 

 
7.1 Projectorganisatie 

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, coördinatiegroep en een projectgroep.  
 
Niveau Samenstelling  Vergaderfreq. Taken  Bevoegdheden  

Stuurgroep - Bestuurlijk opdrachtgever 
(wethouder W.Ruifrok)  

- Ambtelijk opdrachtgever 
(D.Eikenaar) 

- Projectleider (N. van der 
Ende) 

- Afdelingshoofd RCE regio 
West (M. Stafleu) 

- Mercatus (T. Beurmanjer) 
- Provincie (J. Lodders)* 

 1x per 
kwartaal 

middelen 
verdelen 
mijlpalen 
vaststellen 

tactische 
beslissingen 
 
 
adviseur 
 

Coordinatie-
groep  

Projectcoördinator (N. van der 
Ende) 
Projectleider RCE (P. Timmer) 
Projectleiders-/leden teams 
(Klaas Jan Loosman, Froukje 
Kampen, Arjen van den Berg, 
Annemarie Kloezen) 

1x per 6 weken  
en ook 
bilateraal 

middelen 
inzetten 
proces 
bewaken 

operationele 
beslissingen 
 
adviseurs 

Projectgroep 
teams  

Projectleider teams 
Projectgroepleden  

1 x per 6 
weken 
en bilateraal 

opdrachten 
uitvoeren 
advies 
uitbrengen 

knelpunten 
signaleren 

Denktank/ 
kwaliteitsteam 

Supervisor Bas Horsting 
Stedenbouwkundige Arjen van 
den Berg 
Projectleider RCE, Peter 
Timmer 
Senior beleidsmedewerker 
RCE, Anita Blom 
Het Oversticht, Herman 
Deckers  

4 x per jaar Advies 
uitbrengen 

adviseur 

Opdrachtgevers
-overleg 

Ambt. en bestuurlijk 
opdrachtgever 
Projectcoordinator  

1 x per 6 
weken 

opdrachten 
uitvoeren 
advies 
uitbrengen 

knelpunten 
signaleren 

Om te komen tot draagvlak voor de verder ontwikkeling van het gebied is periodiek 
overleg en interactieve sessies met belanghebbenden, ontwikkelaars en mede-overheden 
nodig. Deze zullen naar behoefte en naar fase in het project worden ingepland. Het is dus 
nog een overweging welke partijen in de stuurgroep zitten nemen/krijgen.  
(Extern) valt te denken aan Dorpsbelang Nagele, Mercatus, ondernemers, ontwikkelaars, 
RCE, provincie, bewoners etc. Goede communicatie met de projectomgeving is 
essentieel.  
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Stuurgroep

Wethouder

Ambtelijk opdrachtgever

Directeur RCE

Gedeputeerde 

Mercatus

Projectleider 

Coordinatiegroep

Projectcoordinator

Projectleider RCE

Projectleiders teams

Team groen

Projectleider

Projectgroepleden 

Team wonen

Projectleider

Projectgroepleden 

Team 
Voorzieningen

Projectleider

Projectgroepleden 

Team leefbaar en 
vitaal

Projectleider

Projectgroepleden 

Team marketing 
en promotie

Projectleider

Projectgroepleden 

Denktank

 
 
7.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen en kaders vast, overeenkomstig haar in de 
gemeentewet toegekende bevoegdheden, over: 
- Budgetten; 
- Bestemmingsplannen; 
- Controle op functioneren van het college. 
 
College van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders sanctioneert de dagelijkse voortgang van 
het project: 
- verdeling binnen door raad vastgesteld budget; 
- de uitvoering van raadsbesluiten. 
 
Stuurgroep 
de Stuurgroep Nagele beslist over de te volgen koers van het project en de 
deelprojecten: 
- toeleiding collegestukken; 
- richtinggevende discussie over projectinhoud en –proces. 
 
Portefeuillehouder 
De portefeuillehouder is bestuurlijk opdrachtgever en zorgt voor: 
- draagvlak binnen college en raadsfractie; 
- prioritering.  
 
Manager Ruimte 
De manager Ruimte is ambtelijk opdrachtgever en zorgt voor: 
- Draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie; 
- Financiele afweging in de prioriteiten; 
- Macht in relatie tot afdelingsoverschrijdende interventies in het project. 
 
Projectleider / coördinator 
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De projectleider/coordinator is verantwoordelijk voor het realiseren van het project langs 
de afgesproken specificaties. Hij doet dit door de middelen in de afgesproken volumes in 
te zetten voor het realiseren van de afgesproken producten.  
 
Projectgroepleden 
De leden van de projectgroep zijn verantwoordelijk voor het leveren van de aan hen toe 
te rekenen deelproducten. Projectgroepleden signaleren aan de projectleider en aan de 
leidinggevende eventuele afwijkingen van het in het project gewenste product ten 
opzichte van het beleid van de afdeling. Daarnaast zijn projectgroepleden aan te spreken 
op hun inschattingen aangaande kwalitatieve en kwantitatieve inspanningen in het 
project (kunnen ze leveren, wat ontbreekt er?). 
 

 

7.3 Relatie(s) met andere projecten 

Zoals aangegeven onder 2.5 is het project een vervolg op de uitvoering van de dorpsvisie 
Nagele. Daarnaast zal er oog gehouden moeten worden voor de verschillende initiatieven 
die rond en in Nagele ontplooid worden. Deze moeten (zoveel mogelijk) in overleg met 
de projectleider van het ‘Uitvoeringslab Nagele’ tot stand komen.  
 
 
8. INFORMATIE/COMMUNICATIE 

 

8.1 Informatie 

Het is belangrijk dat er voor de projecten een goed projectarchief wordt opgebouwd, 
zowel digitaal als fysiek. Enerzijds ten behoeve van een professionele projectbeheersing 
c.q. -sturing, anderzijds om in de toekomst belangrijke stukken vlot terug te kunnen 
vinden als daar behoefte aan is (bijv. bij conflicten). Deze paragraaf beschrijft de 
structuur en werkwijze voor de projectarchivering. 
 
Het digitaal archief wordt opgezet op de H-schijf. Voor de digitale archiefstructuur wordt 
aangehaakt bij de basisopzet zoals die ook voor de directieprojecten geldt. Bij het 
opslaan van een document op deze schijf moet men bij de naamgeving van een bestand 
de volgende punten inachtnemen 
 

1. Datum (jjjj-mm-dd); 
2. Type document (verslag, agenda, tekening, brief, begroting, factuur, etc.); 
3. Korte omschrijving document; 
4. (status: versie / definitief). 
 

Bijvoorbeeld: “2012-12-12 Projectplan uitvoeringslab Nagele 2.0” 
 
In tegenstelling tot het digitale archief op de H-schijf waar alle projectgerelateerde 
stukken opgeslagen worden, is het fysieke archief alleen bedoeld voor de belangrijkste 
projectstukken. Het gaat hier om: 
 

- Beslisdocumenten (denk aan: projectplan, adviesnota’s etc.) 
- Verslagen, memo's, voorstellen ed. van de Stuurgroep 
- Onderzoeken, rapportages, contracten, etc. 

 

8.2 Communicatie 

De gemeente heeft op dit moment onvoldoende informatie om te kunnen inschatten 
welke invloed het project zal hebben op de inwoners, bedrijven van Nagele en 
geinteresseerden en belanghebbenden in Nagele. Om deze reden zal de gemeente 
gedurende het hele traject moeten zorgdragen voor adequate communicatie in 
samenspraak met de RCE. In overleg met een communicatieadviseur van de gemeente 
zal aan de hand van de planning een communicatieplan worden uitgewerkt.  
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Doelstelling van het communicatie- en participatietraject is het creëren van draagvlak 
onder te stakeholders en het verminderen van bezwaren. Dit zal enerzijds gedaan 
worden door informeren en anderzijds door het laten meedenken in het 
planvormingsproces.  
 
Belangrijke partijen binnen het project uitvoeringslab Nagele zijn: 
� Provincie Flevoland 
� Ondernemers 
� Ontwikkelaars 
� Inwoners/ belanghebbenden 
� RCE  
� Vereniging Hendrick de Keyser 
� Mercatus 
� Media 
� Dorpsbelang Nagele  
� Museum Nagele 
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9. RISICO’S 

Zoals in paragraaf 2.5 aangeduid is herstructurering c.q. revitalisering geen blauwdruk.  
In het proces om te komen tot herstructurering is er een grote afhankelijkheid van 
diverse partijen (zie paragraaf 8.2).  
 
Bij de uitvoering van het uitvoeringslab Nagele zijn er risico’s te onderkennen. Deze 
risico’s kunnen beheersd worden door het treffen van beheersmaatregelen. 
Op hoofdlijnen kunnen daarin drie richtingen worden onderscheiden: 
1. Sturen 
2. Delen 
3. Accepteren 
 
Bij het sturen van risico’s moet worden gedacht aan het inzetten van alle denkbare 
sturingsmogelijkheden om onzekerheden binnen redelijke marges te kunnen houden. 
Wanneer een risico echter op geen enkele wijze te beïnvloeden is, kan worden getracht  
het risico te delen. Hierbij kan worden gedacht aan het spreiden van risico’s over  
deelnemende partijen, maar ook aan het verzekeren van risico’s. Als dat ook niet 
mogelijk blijkt, rest er niets anders dan het risico te accepteren.  
Voor de uitvoering van het uitvoeringslab Nagele kunnen de volgende risico’s onderkend 
worden. 
 
Risico: verwachtingen wekken en draagvlak  
Een risico bij de uitvoering van het uitvoeringslab is dat er verwachtingen worden gewekt 
die je achteraf niet waar kunt maken. Draagvlak is van belang. 
 
Beheermaatregel 
Het feit dat in principe alles zoveel mogelijk binnen bestaande processen, middelen en 
plaats moet vinden moet vooraf helder zijn. Bestaande kaders worden vooraf besproken 
en tijdens het proces.  
 
De kaders aangaande inzet van mensen en middelen worden vooraf meegegeven. 
Het proces en het vervolg komen erg aan op het zelforganiserend vermogen van 
bewoners en andere partijen. Dit wordt vanaf het begin onder de aandacht gebracht. Er 
wordt vanuit gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd.  
Tevens moet er draagvlak gecreëerd. Dit kan vergroot worden door goede communicatie 
en het nakomen van (gemaakte) afspraken.  
 
Risico: organisatie niet op 1 lijn 
Binnen de gemeentelijke organisatie zit niet altijd iedereen op 1 lijn. Het gaat hier om 
een ingewikkeld proces. Tot nu toe lag het initiatief bij cluster ruimte, maar het 
geschrevene raakt net zo goed andere beleidsvelden. Zaken die dan worden benoemd in 
het visie/uitvoeringsplan passen niet altijd binnen de kaders die er liggen. Ook externe 
partijen moeten tijdig en goed geïnformeerd worden.  
 

Beheermaatregel 
Een integrale aanpak is cruciaal dus vanuit meerdere beleidsvelden met verschillende 
expertise op gelijkwaardig niveau. Het is belangrijk dat we intern de neuzen dezelfde 
kant op hebben. Teams worden voorafgaand (kick-off) aan het proces geïnformeerd over 
het te doorlopen traject, waardoor je tussentijds gemakkelijk even binnen kunt lopen. 
Tussendoor toetsen bij verschillende teams (intern) en partijen (extern) van de 
uitgangspunten en richtingen. 
 

Risico: niets doen 
Het dorp het gevoel geven dat de gemeente uiteindelijk niets doet of dat Mercatus haar 
afspraken niet na (kan) kom(t)en of ontwikkelaars geen exploitatieovereenkomst wensen 
te sluiten. 
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Beheermaatregel  
Vooraf is duidelijk dat bij de gemeente het zoveel mogelijk binnen de bestaande 
middelen moet, en dat er een enorme financiële krapte is. Belangrijk is het bieden van 
ondersteuning en facilitering en het zoeken naar slimme financiële constructies. 
Dit vraagt om overtuigings- en doorzettingskracht en het sluiten van allianties.  
 

Risico: financiën 
Voor de gehele uitvoering van het uitvoeringslab Nagele is er op dit moment een tekort.  
 

Beheersmaatregel 
Zowel ambtelijk als bestuurlijk proberen om naast met de provincie tot afspraken te 
komen voor de uitvoering van het uitvoeringslab Nagele andere middelen proberen aan 
te spreken. Dit vraagt nadrukkelijk goede positionering van Nagele op nationaal niveau. 
Zodanig dat deze partijen aan wensen te haken.  
 
Risico: precedentwerking 
Wat het ene dorp wil, wil het andere ook. Dit is niet mogelijk, keuzes moeten juist 
worden gemaakt. Wat in het ene dorp kan, kan in het andere juist niet.  
 
Beheermaatregel 
Naar aanleiding van projectplan, duidelijk communiceren aan de dorpen hoe het vervolg 
zal zijn en hoe we omgaan met eigen initiatieven.  
 
Risico: tijdsvraag 
Consequenties groter dan vooraf geschat. 
 
Beheermaatregel 
Voldoende tijd en flexibiliteit in clusterplannen, als het gaat om ureninzet en 
impulsen/projecten. Flexibeler inspelen op vragen uit de samenleving. Organisatiebreed 
meer draagvlak creëren voor bij de uitvoering. Duidelijk voor ogen hebben dat dit om 
een organisatieomslag vraagt.  
  
Risico: flexibilele vraag 
Beslag op tijd en flexibiliteit van (beleids)medewerkers groot. 
 
Beheermaatregel 
Draagvlak creëren, enthousiasmeren, overtuigen informeren, etc. vraagt veel tijd en 
energie. Dit vraagt een andere manier van denken van medewerkers, ze nemen een 
andere rol op zich, namelijk “het makelen van de vraag” competenties van medewerkers 
zouden als zodanig benoemd moeten worden.  
 
Dit vraag om vrije ruimte om flexibel op de vraag uit de omgeving in te kunnen spelen.  
 
Risico: tijd en sturing 
De herstructureringsopgave vraagt ook veel van het dorp. In het bijzonder dorpsbelang 
steekt er veel energie in. Vaak worden betrokkenen aanspreekpersonen in het dorp. 
Betrokkenen voelen zich verantwoordelijk en raken overbelast. 
 
Beheermaatregel 
Vaste coördinator aanwijzen vanuit gemeente, als het projectplan er ligt. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor uitwerking in volgende jaren, de sturing, monitoring en evaluatie 
van het uitvoeringsprogramma. Sturing, monitoring en (tussentijdse) evaluatie van het 
dorpsprogramma vindt plaats op de dimensies van ’T HEFD, acroniem voor: tempo, 
haalbaarheid, efficiency, flexibiliteit, doelgerichtheid.   
 
Risico: onjuiste subsidieverantwoording- en uitvoering 
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Wanneer zowel organisatorisch als administratief geen duidelijke (smart) afspraken 
gemaakt worden met de RCE en provincie over subsidieorganisatie, –verantwoording en -
uitvoering kan de gemeente deze gelden mislopen of moet ze deze terugbetalen. 
 
Beheersmaatregel 
Door het maken van goede afspraken en informatieuitwisseling met de 
subsidieverlenende overheden kunnen de subsidies op voorhand zeker gesteld worden. 
Het conform de voorwaarden administreren van de subsidiegelden en verantwoorden kan 
terugbetaling voorkomen. De projectorganisatie van het uitvoeringslab Nagele zal binnen 
de subsidietermijn de projecten die gesubsidieerd worden uitvoeren. 
 
Risico: veranderd rijksbeleid  
Veranderend beleid voor bouwregels, wonen, ruimtelijke ordening, cultureel erfgoed op 
rijksniveau kan impact hebben op de voortgang en inhoud van de impulsen in Nagele. 
  
Beheersmaatregel 
Bovengenoemde zaken zijn niet geheel te beheersen, maar wel te beinvloeden door het 
Rijk intensief te betrekken bij de uitvoering. Hierdoor kan rijksbeleid enigzinds beinvloed 
worden en kunnen ministeries (via de RCE) tegenstrijdigheden dan wel problemen 
vroegtijdig benaderd worden.  
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