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Emmeloord, 6 mei 2015. 

 

Onderwerp 

Open planproces 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met het uitvoeren van het open planproces dat in maart 2016 zal 

uitmonden in het voorleggen van diverse scenario’s voor de ontwikkeling van 

Emmeloord-Centrum; 

2. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter grootte van € 100.000 

vooruitlopend op een nieuwe grond-/planexploitatie en dit budget verwerken in de 

voorjaarsrapportage ten laste van de algemene reserve grondexploitatie; 

3. Instemmen met de organisatiestructuur en de eigen –vrijblijvende- betrokkenheid; 

4. Kennis nemen van het globale proces en de te hanteren kwaliteitscriteria. 

 

 

Doelstelling 

Ontwikkelscenario’s Emmeloord Centrum opstellen via een open planproces. 

 

Inleiding 

Na het gesprek in uw RTG over het voorstel van het open plan proces in april 2015, de  

motie van D66 en de feedback van de VVD en SP, acht het college het raadzaam 

duidelijkheid te geven over hoe het open plan proces gaat verlopen. De ontbinding van 

de relatie met Provast maakt een daadwerkelijke open en snelle start mogelijk. Vanuit de 

kaderstellende rol van de Raad is op een aantal punten besluitvorming gewenst en 

noodzakelijk. Ook is in de procesbeschrijving de betrokkenheid van de Raad door het 

college voorgesteld en dat behoeft natuurlijk uw instemming. De kaderstellende 

elementen voor de Raad staan hieronder en zijn verder met een externe deskundige die 

ervaring heeft met een daadwerkelijk open planproces verder aanvullend op de eerdere 

notitie in april uitgewerkt.   

 

Argumenten 

 

1.1 Eindproduct open planproces 

Het product dat er in maart 2016 zal liggen is als volgt te definiëren. Voor de korte en 

middellange termijn zullen enkele scenario’s geformuleerd worden met de overwegingen 

en de voor- en nadelen daarbij. Mogelijkerwijs en te prefereren wordt er ook een 

voorkeursscenario benoemd. Het te kiezen en te volgen scenario is overigens een besluit 

van de Raad en daarmee aan het eind van het open planproces een duidelijk kader. 

 

1.2 Doorlooptijd 

Een open planproces zoals reeds bij u neergelegd is nieuw voor de gemeente en de 

gemeentelijke organisatie. Reden voor het college daar externe begeleiding voor te 

zoeken van iemand die in het land ervaring heeft met deze processen en tot het moment 

van het opleveren van scenario’s (en zo mogelijk een voorkeursscenario) actief zal zijn. 
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In de verwachting van de externe procesleider zal de doorlooptijd van het proces 

eindigen op 1 maart 2016. 

 

 

2.1 Benodigd budget 

Het inhuren van een externe en het gebruik maken van externe kennis (naast 

communicatie en bijvoorbeeld faciliteiten) vraagt de inzet van middelen. Voor het 

doorlopen van een open planproces is in de bestaande (nog vigerende) exploitatie geen 

rekening gehouden. Onderdeel van het open planproces is natuurlijk het analyseren van 

kosten en opbrengsten van de diverse scenario’s. Echter een grondexploitatie of 

planexploitatie ontbreekt op dit moment voor de centrumontwikkeling gebaseerd op het 

open planproces. Vandaar dat wij nu een voorbereidingskrediet, dat ten laste zal worden 

gebracht van de nog op te stellen grond/planexploitatie en deze nu te verwerken in de 

voorjaarsrapportage ten laste van vooralsnog de algemene reserve grondexploitaties. 

Als voorbereidingskrediet wordt een budget van € 100.000 aangevraagd. Daarmee 

kunnen de kosten van externe begeleiding, inzet marktdeskundigheid, faciliteiten en 

communicatie worden bekostigd.  

 

 

3.1 Organisatiestructuur 

Een succesvol open planproces vraagt daarnaast om twee belangrijke randvoorwaarden 

vooraf. Een goede organisatiestructuur en duidelijkheid over de manier waarop het 

proces doorlopen gaat worden.  

Wat de organisatiestructuur betreft, wordt voorgesteld om respectievelijk een 

stuurgroep, projectgroep en een klankbordgroep te formeren en in te stellen. 

In de stuurgroep zitten wethouders en directeuren. De commissie wordt geadviseerd 

door de procesleider/projectleider. In de projectgroep zitten de meest betrokken 

ambtenaren en nadrukkelijk ook een vertegenwoordiging vanuit de samenleving  

Daarnaast is er een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de 

samenleving en eventueel gemeenteraadsleden.  De stuurgroep is eindverantwoordelijk 

voor de voortgang van het proces en zal bij knelpunten de mogelijkheid hebben knopen 

door te hakken. De projectgroep richt zich op de dagelijkse voortgang van het open 

planproces. De klankbordgroep, die op informele wijze geïnformeerd en geraadpleegd 

wordt, heeft als doel politieke en bij vertegenwoordiging vanuit de samenleving 

maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.  

 

 

3.2 Procesafspraken 

Het inrichten van een goede organisatiestructuur kan niet los worden gezien van goede 

procesafspraken. Het gaat daarbij om afspraken over rollen, verantwoordelijkheden maar 

ook hoe een ieder uit de diverse groepen het open planproces voor ogen zien, hoe zij 

zich onderling verhouden met hun achterban en hoe besluitvorming loopt.  

De ervaring leert dat daarover duidelijke spelregels aan het begin van het proces 

afspraken moeten worden gemaakt.  

 

4.1 Procesinrichting 

In 7 werkateliers -die vooraf eerst intern worden voorbereid- wordt het ‘toen’ van 

Emmeloord Centrum gedeeld. Dit hoewel de focus van het open planproces nadrukkelijk 

gericht is op ‘nu’ en ‘de toekomst’.  

Er moet en zal stil gestaan worden bij het verleden. Allereerst zal gedeeld worden wat de 

oorspronkelijke ideeën waren bij de ontwikkeling van Emmeloord centrum. De historische 

terugblik doet recht aan het gegeven dat een centrum altijd het resultaat is van eerder 

genomen uitgangspunten en beslissingen. Op die manier is het mogelijk de 

planontwikkeling van de afgelopen 10 jaar achter ons te laten. Gebeurd dat onvoldoende 

dan is het risico aanwezig dat eerder ingenomen standpunten blijven terugkomen.  

Bij het ‘nu’ is het van belang een evenwichtige bestandsopname te duiden, met feiten en 

ervaringen. Uitkomst zal een swot zijn van het centrum. En door aan te sluiten bij het 
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‘nu’ en inzicht te hebben in trends kan een scenario worden ontvouwd. Met aandacht 

voor woningbouw, winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen, verkeer en 

openbare ruimte.  

In 7 ateliers die nog moeten worden ingericht zal zoveel als mogelijk een afspiegeling 

aan tafel komen van belanghebbenden bij het centrum. In nog in te richten interne 

ateliers zullen met behulp van deskundigen bouwstenen en procesvorm voor de 

werkateliers ontwikkeld worden.   

 

4.2 Kwaliteitsinzicht 

Ten aanzien van het uiteindelijke scenario (s) zijn criteria te stellen waar zoveel als 

mogelijk aan voldaan moet worden, echter niet zodanig dat het open planproces 

gefrustreerd of teveel beïnvloed wordt. Deze criteria en hun weging is een individuele en 

uiteindelijk politiek proces 

Elementen als draagvlak, beleving, quick wins, toekomstbestendigheid, flexibiliteit, 

kosten en opbrengsten, programma (wonen, winkels, bedrijven, horeca, 

maatschappelijke functies) en openbare ruimte en verkeer vormen belangrijke 

wegingspunten bij de keuze voor een scenario. Dit vormen dan op dat moment –niet 

limitatief- kwaliteitskaders voor besluitvorming.  

 

 

4.3 Betrokkenheid -website 

Een open planproces vraagt veel aandacht voor het communiceren en verantwoorden. 

Het voorstel is dan ook om een tijdelijke website in het leven te roepen: 

www.onsstadshartemmeloord.nl. Om de wisselwerking tussen gemeente en samenleving 

te illustreren is het voorstel om deze ook zo interactief mogelijk in te zetten. 

 

 

4.4 Open planproces de lessen 

Zonder hier nu uitvoerig op in te gaan is het van belang de volgende lessen te 

onderschrijven die samenhangen met een open planproces en deze aan de voorkant van 

het proces te communiceren. 

1. Open met concrete vragen, vooronderstellingen en informatie en formuleer die 

scherp; dat lijkt wellicht paradoxaal aan een open planproces maar hoe opener 

een gemeente het proces ingaat des te minder gereageerd wordt en des te meer 

onduidelijkheid ontstaat bij betrokkenen; 

2. Zorg voor een evenwicht tussen problemen en kwaliteiten in het centrum en de 

planontwikkeling; 

3. Benut bekende sleutelfiguren maar betrek ook nieuwe (onverwachte) 

informanten; 

4. Begin in het hier en nu, maar vergeet de nabije toekomst niet, immers de neiging 

is om snel in het nu te blijven hangen; 

5. Communiceer duidelijk over het proces en de verwachtingen; 

6. Schroom tegenstellingen en gevoeligheden niet en leg deze open. 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. H.H. Suelmann 

Steller : de heer E.G. de Vries;  e.devries@noordoostpolder.nl  



No. 316433-4 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015, no. 316433-1; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1. In te stemmen met het uitvoeren van het open planproces dat in maart 2016 zal 

uitmonden in het voorleggen van diverse scenario’s voor de ontwikkeling van 

Emmeloord-Centrum; 

2. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter grootte van € 100.000 

vooruitlopend op een nieuwe grond-/planexploitatie en dit budget verwerken in de 

voorjaarsrapportage ten laste van de algemene reserve grondexploitatie; 

3. In te stemmen met de organisatiestructuur en de eigen –vrijblijvende- 

betrokkenheid; 

4. Kennis te nemen van het globale proces en de te hanteren kwaliteitscriteria. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 1 juni 2015. 

De griffier,             de voorzitter, 


