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2. Inleiding 
 

Direct bij het duidelijk worden van de breuk met Provast is ingezet op 
een nieuwe toekomst voor het centrumgebied van Emmeloord met een 
“open planproces”.  Een nieuw plan moet draagvlak hebben onder de 
bevolking en niet eenzijdig van boven worden opgelegd. Het open 
planproces wordt het fundament voor de mogelijke invulling van het 
centrum. Samen wordt gewerkt aan één doel: een vitaal en 
toekomstbestendig centrum  van Emmeloord. Passend bij het aantal 
inwoners en het verzorgingsgebied. 

 

2.1 Achtergrond 
Het college constateert dat in de laatste jaren van het project Stadshart Emmeloord het 
draagvlak voor het deelplan van Provast op De Deel afbrokkelde. Het sluitstuk en hoogtepunt 
van de herontwikkeling van Emmeloord Centrum werd steeds meer een plan dat “too big to 
fail” was. Stoppen had grote financiële consequenties en daarom moesten de veters dicht 
blijven. Dat het ambitieuze plan was opgesteld in economische hoogconjunctuur en mogelijk 
niet (meer) aansloot op huidige economische situatie, deed minder ter zake.  
 
Op 3 februari 2015 vond het college de tijd rijp om de samenwerking met Provast te 
beëindigen. Er was geen vertrouwen in realisatie van het plan op De Deel.  
 
Het is tijd voor een vlucht naar voren en een nieuwe aanpak. Hoe kan Emmeloord Centrum 
worden doorontwikkeld tot een toekomstbestendig en energiek gebied? Passend bij de 
huidige tijd en de uitgangspunten haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Het college kiest voor 
een open planproces om dit te onderzoeken en te realiseren.  

 
     Plangebied Emmeloord Centrum 
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2.2 RTG 19 maart 2015 
Tijdens de RTG van 19 maart zijn de schriftelijke reacties van de raadsfracties over het open 
planproces kort de revue gepasseerd.  
 
Afgesproken is dat het college een nadere uitwerking opstelt op basis van de input uit de 
fracties. De uitwerking treft u hierbij aan. 
 

2.3 Leeswijzer 
Dit procesvoorstel is als volgt opgebouwd: 
• In hoofdstuk 3 is beschreven wat we precies verstaan onder een open planproces; onder 

meer het doel en de voor- en nadelen komen aan de orde. Ook is een mogelijk voorstel 
opgenomen voor het te doorlopen proces. 

• Hoofdstuk 4 gaat in op de randvoorwaarden die nodig zijn om aan dit proces een goede 
invulling te geven. 
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3. Het open planproces 
Gemeente Noordoostpolder en betrokkenen bepalen samen de agenda 
en zoeken samen naar oplossingen. De gemeente houdt rekening met 
deze oplossingen in de besluitvorming. De rol van de participant is 
samenwerkingspartner. De betrokkenen zitten zelf aan tafel om over 
uitgangspunten, een plan of ontwerp mee te denken. Vaak al in een 
vroeg stadium om ook het proces mede vorm te geven. Dit heet een 
open planproces. 

3.1 Doel 
Het doel van het open planproces is in abstracto het garanderen van een kwalitatief 
hoogwaardig besluitvormingsproces, met als uitvloeisel een bevredigend, zorgvuldig 
genomen besluit. Met kwalitatief hoogwaardig bedoelen we dat zowel het gemeentebelang als 
de belangen uit de omgeving zijn meegewogen in het uiteindelijke resultaat. Hiermee wordt 
een zo groot mogelijk politiek en maatschappelijk draagvlak gecreëerd. 
 

Het uiteindelijke doel van het college is niet alleen het voeren van een kwalitatief 
hoogwaardig proces. Uiteindelijk gaat het vooral om het afleveren van een kwalitatief 
hoogwaardige centrumontwikkeling, waar belangen van de omgeving in meegewogen 
zijn. Het open planproces is dus een tussenstap in het uiteindelijk te bereiken 
einddoel: een vitaal en toekomstbestendig centrumgebied. Passend bij het aantal 
inwoners en het verzorgingsgebied. 

 
 

3.2 Voordelen  
Een eerste voordeel van een open planproces is dat de openheid bijdraagt aan een heldere 
probleemformulering. Doordat meer informatie verkregen wordt, is de gemeente goed op de 
hoogte van wat er speelt. Het open houden van het proces draagt bij aan een beter inzicht in 
de problematiek.  
 
Ten tweede neemt de kans op een inhoudelijk kwalitatief beter plan toe. Door een te gesloten 
proces kan de creativiteit beperkt worden, omdat simpelweg minder partijen zich met de 
problematiek bezighouden. Ook bestaat het risico van groepsdenken/verkokering, met alle 
gevolgen van dien.  
 
Ten derde kan het betrekken van andere partijen de openheid en variëteit van het proces 
vergroten. Op zijn minst vindt dankzij openheid wederzijdse informatie-uitwisseling plaats. 
Op deze manier kan een bijdrage geleverd worden aan de kwaliteit en het democratische 
gehalte van het plan. Het draagvlak voor het genomen besluit neemt daarmee toe.   
 
In de vierde plaats kan openheid bijdragen aan versnelling van een besluitvormingsproces. 
In het begin van een project moet relatief veel tijd geïnvesteerd worden in overleg met 
anderen. Dit 'tijdverlies' wordt later ruimschoots goedgemaakt, doordat anderen zich eerder 
gecommitteerd voelen aan de uitkomst van het proces. Bovendien zullen over het algemeen 
minder bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd worden.  
 
Ten vijfde biedt het open planproces voordelen wanneer het tot bezwarenprocedures komt. 
De gemeente kan in ieder geval aan de rechter aantonen dat een zorgvuldige afweging van 
belangen is gemaakt.  
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Tot slot neemt het vertrouwen en begrip in de gemeente toe. Naarmate de gemeente meer 
handelt als een betrouwbare partner, waar goed mee te praten valt, zal het vertrouwen van 
anderen in de gemeente verder groeien.  
 

3.3 Risico’s open planproces 
Participatieprocessen dragen het risico in zich snel in een loopgravenoorlog te eindigen. Een 
groot deel van het ongenoegen komt voort uit onduidelijkheid: in welke mate mag wie in 
welke fase inspreken, meedenken en meepraten. Constructieve interactie is dus gebaat bij 
het maken van duidelijke afspraken over het proces. 
 
Een tweede risico is dat in processen rondom stedelijke vernieuwing vaak enkelen (vanuit 
eigenbelang) spreken, maar er een grote zwijgende meerderheid is. Het is zaak ook deze 
groep te bereiken om te voorkomen dat alleen kalkoenen bepalen wat er op het kerstmenu 
komt te staan.   
 
Een derde risico van openheid is dat het moeilijk kan zijn om tot afsluiting van fases van het 
proces te komen. Doet men dit niet op een heldere, transparante manier, dan bestaat het 
gevaar dat discussies niet worden beëindigd en op de voorgrond blijven treden.  
 
Ten vierde kleeft een afbreukrisico aan het open planproces: wanneer in een belangrijk geval 
het open planproces niet op een goede manier wordt gevoerd, is daardoor waarschijnlijk veel 
goodwill in de omgeving verspeeld.  
 
Tot slot zijn veelgehoorde 'nadelen' van het open planproces 'het kost tijd' en 'het is duurder 
dan de oude manier van werken'. Deze nadelen zijn betrekkelijk. Inderdaad lijkt het alsof 
een open planproces meer tijd en energie vergt. Op de langere termijn levert deze manier 
van werken echter veel op.  
 

3.4 Mogelijke participatie per fase 
Het proces om te komen tot een vitaal en toekomstbestendig centrumgebied kent een aantal 
fases: 

Fase 1 - De strategiefase 

In de strategiefase wordt een analyse van de situatie en de opgave gemaakt. Het is de eerste 
stap om de participatie te stimuleren. Via verscheidene middelen wordt een beeld geschetst 
en verkregen van de opgave; van de uitdaging die voorligt. Hiermee onderstreept de 
gemeente dat zij open staat voor een open planproces. 
 
Alle fracties in de gemeenteraad hebben de kans gekregen en aangegrepen om hun ideeën 
kenbaar te maken met betrekking tot het te voeren proces. Wie de suggesties van de fracties 
leest, kan daar een aantal dezelfde suggesties uithalen die leiden tot een proces. Wat betreft 
de strategiefase komen de volgende suggestie naar voren: 
 

• Nodig (voor een groot publiek) gastsprekers uit die de trends met betrekking tot 

centrumgebiedontwikkelingen schetsen. Schets de kaders waarbinnen het open 

planproces zich afspeelt.  En geef het publiek de gelegenheid om hun voorkeuren en 

ideëen naar voren te brengen. Zo ontstaat een breed beeld van de eisen en 

mogelijkheden waaraan je als hedendaags en toekomstgericht centrumgebied moet 

voldoen. 
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• Geef iedereen toegang tot beschikbare informatie/onderzoeken/rapporten uit het 

verleden. 

 

• Vorm als college (gehoord de raad) een “Begeleidingsgroep Open Planproces 

Emmeloord Centrum” vanuit de polder met inwoners, ondernemers en andere 

belanghebbenden. Geef de begeleidingsgroep de kaders mee om fase 2 uit te voeren. 

 

Inzet middelen fase 1:  
 

• Informatieavond(en) met deskundigen en publiek in een interactieve setting. 
• Formatie van begeleidingsgroep en publiciteit met persbericht en persmoment. 

 

Fase 2 - Onderzoeks- en visiefase 

In de onderzoeks- en visiefase worden de kwaliteiten, knelpunten, randvoorwaarden, 
meningen van partijen en haalbaarheid van oplossingen geïnventariseerd. Het resultaat van 
deze fase: een nota van uitgangspunten met daarin een visie op de toekomst van het gebied 
en een concrete vertaling naar de aanpak op korte termijn. Vanuit de fracties komen de 
volgende suggesties: 

• Kom (als begeleidingsgroep) tot richtinggevende uitspraken voor mogelijke invulling 

van het centrumgebied.  

 

• Deel de output/uitspraken (als college) met de raad, die de richtinggevende 

uitspraken vervolgens vaststelt.  

 

Inzet mogelijke middelen fase 2: 
 

• Nader onderzoek 
• Digitaal platform 
• Werkatelier 
• Themabijeenkomsten 
• Etc.  

Fase 3 - Programma- en ontwerpfase  

In deze fase worden concrete (deel)plannen op- en vastgesteld. De fracties komen in 
meerderheid tot de conclusie dat het college hiervoor eerst aan zet is, waarna de raad de 
hamerslag geeft: 
 

• Stel met behulp van de output / de richtinggevende uitspraken als college één of 
meerdere (deel)plan(nen) op.  

• Waarna de raad het uiteindelijke besluit neemt.  

Fase 4 - Uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase bestaat uit de directe voorbereiding en de uitvoering van het plan. Het 
participatieniveau bestaat voornamelijk uit informeren en raadplegen tijdens de uitvoering. 
De fracties hebben voor deze fase nog geen suggesties gedaan. 
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4. Randvoorwaarden 
 

4.1 Planning 
De planning is om de strategiefase (fase 1) vóór de zomervakantie te starten en af te ronden. 
De onderzoeks- en visiefase vindt plaats in de tweede helft van 2015. Voor het einde van het 
jaar worden de richtinggevende uitspraken, die de basis vormen de programma- en 
ontwerpfase (fase 2), aan de gemeenteraad voorgelegd.   
 
 

4.2 Middelen en organisatie 
Het is raadzaam om voor het open planproces externe expertise in te zetten. Het is namelijk 
de eerste keer dat een traject op deze wijze aangevlogen wordt. De nadruk van deze 
manager ligt op communicatieve en verbindende vaardigheden. De inschatting is dat externe 
expertise  in ieder geval bij fase 1 (strategiefase) en fase 2 (programma- en ontwerpfase) 
nodig is. Verder is uiteraard budget nodig voor het faciliteren van het gehele open 
planproces.  
 
Wanneer de RTG instemt met de voorgestelde aanpak, wordt een separaat budgetvoorstel 
aan de raad aangeboden. 
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