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1. Inleiding 
 

Op 18 april heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de toekomst van 
ons Stadshart. De voorkeur van de bevolking voor scenario 3 “Compact 
Centrum” is daarbij overgenomen. We willen dit scenario nu verder 

uitwerken door het maken van een Programma Hart voor Emmeloord.  De 
raad wil hiervoor kaders formuleren. In dit Programmakader zijn deze op 

programmaniveau beschreven. 

1.1 Het Programma Hart voor Emmeloord 
Het Programma Hart voor Emmeloord bestaat uit:  

• Een nadere uitgewerkte visie op het centrum (in lijn met de eerder al geformuleerde 

uitgangspunten en essentialia uit scenario 3 “Compact Centrum”); 

• Een beschrijving van de gewenste ruimtelijke kwaliteit; 

• Concrete activiteiten, projecten en processen, met maatregelen voor de korte, 

middellange en lange termijn;  

• Investeringsafspraken en/of procesafspraken om tot investeringen te komen; 

• Randvoorwaarden, waaronder passend beleid en planologische kaders;  

• Een programmaexploitatie; 

• Een risicomatrix, inclusief te treffen beheersmaatregelen; 

• Een duidelijke rol- en taakverdeling tussen betrokken en belanghebbende partijen;  

• Een communicatiestrategie, die ingaat op de manier waarop de samenleving betrokken 

wordt bij de ontwikkeling van het Stadshart “in de geest van het open planproces”. 

 

Dit programma vormt voor de gemeente de leidraad voor de ontwikkeling van het Stadshart.  

 

1.2 Leeswijzer 
Het Programmakader is als volgt opgebouwd : 

• In hoofdstuk 2 is de ambitie en scope van het Programma Hart voor Emmeloord 

geformuleerd; 

• In hoofdstuk 3 zijn randvoorwaarden voor het Programma weergegeven; 

• In hoofdstuk 4 tenslotte is een aantal werkafspraken opgenomen. 
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2. Ambitie en scope 
 

Het Programma Hart voor Emmeloord richt zich op de realisatie van 
scenario 3 “Compact Centrum”. In dit hoofdstuk is de essentie van het 
scenario beschreven en vertaald naar de ambitie en scope voor het 

Programma. 

2.1 Gewenste ontwikkelrichting 
 

Kernbegrippen  
In het open planproces zijn zeven uitgangspunten die voor elk van de scenario’s zouden moeten 

gelden. De zeven uitgangspunten zijn: 

 
 

Scenario 3 “Compact Centrum” 
In scenario 3 “Compact Centrum” komt op De Deel een extra verblijfsgebied. Het 

winkelgebied in dit scenario bevindt zich vooral in de Lange Nering West en op het 

Kettingplein. Ook kan er een nieuwe supermarkt met woningen erboven komen nabij het 

Kettingplein (op de locatie van de gesloopte flats). Op de kop van het Smedingplein maakt de 

huidige bebouwing plaats voor gerenoveerde of nieuwe woningen. Winkels op de Lange 

Nering Oost blijven hier of verhuizen in de loop der tijd naar leegkomende winkels in het 

compactere winkelgebied op de Lange Nering West. Een uitgebreide beschrijving van scenario 

3 “Compact Centrum” is opgenomen in bijlage 1. 

  

Gezellig Gevarieerd Eigen

Gratis parkeren
Korte termijn en 

lange termijn

Haalbare 

voorstellen

Duurzaamheid
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2.2 Ambitie           
De kernbegrippen en beschrijving van scenario 3 “Compact Centrum” bepalen de richting van 

het Programma Hart voor Emmeloord. Om deze hanteerbaar te maken, zijn de kernbegrippen 

vertaald naar de volgende ambitie voor het Stadshart: 

• Aantrekkelijkheid (gezellig, gratis parkeren) 

• Kwaliteit (eigen, gevarieerd, duurzaamheid) 

• Haalbaarheid (haalbare voorstellen, realistisch, korte en lange termijn) 

 

Alle gedefinieerde activiteiten, projecten en processen dragen in meer of mindere mate bij 

aan tenminste een van deze ambities. De overtuiging is dat door uitvoering van de projecten 

en processen samen het scenario wordt gerealiseerd en de ambitie waarheid wordt. 

 

2.3 Reikwijdte  
De reikwijdte van het Programma Hart voor Emmeloord bevat alle in de scenariobeschrijving 

opgenomen onderdelen. Daarnaast is de reikwijdte bij het vaststellen van het scenario 

uitgebreid met het gebied tot aan de Poldertoren (inclusief fietsenstalling en omgeving Halte 

24), de aansluiting met de omliggende woonwijken en de verkeersinfrastructuur. 
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3. Inhoudelijke kaders 
 

De uitwerking vindt plaats binnen het Programmakader. Deze bestaat uit de 
hiervoor geformuleerde Ambitie en Scope en een aantal inhoudelijke 
kaders. Deze laatste zijn in dit hoofdstuk beschreven. 

3.1 Deelopgaven 
Het Programma richt zich op de realisatie van scenario 3 “Compact Centrum”. We 

onderscheiden daarbij zes inhoudelijke deelopgaven voor het Programma Hart voor 

Emmeloord: 

A. Het Stadshart en haar omgeving 

B. Een actief en levendig Stadshart 

C. De Deel en haar omgeving 

D. Lange Nering West, Korte Achterzijde en Kettingplein 

E. Locatie sloopflats 

F. Lange Nering Oost 

 

De uitgebreide beschrijving van de deelopgaven is opgenomen in bijlage 2. 

 

Inhoudelijk kader 1:  

Het Programma kent zes gedefinieerde deelopgaven. 

 

3.2 Looptijd en planning 
Het Programma gaat in 2017 van start. Daarbij maken we in het Programma expliciet 

onderscheid tussen korte, middellange en lange termijn activiteiten, projecten en processen: 

• Korte termijn: 1 jaar 

• Middellange termijn: 2 tot 4 jaar 

• Lange termijn: langer dan 4 jaar 

 

De voortgang van de uitvoering van het Programma wordt regelmatig gemonitord. Na vijf 

jaar vindt in ieder geval een herijking plaats.  

 

Inhoudelijk kader 2: 

Het Programma kent een looptijd  met onderscheid naar korte (1 jaar) , middellange (2 tot 4 

jaar) en lange termijn (langer dan 4 jaar) activiteiten, projecten en processen.  

 

3.3 Kwaliteit 
 

Ruimtelijke kwaliteit 
Het DNA van Emmeloord is het leidend welstandskader voor projecten die ingrijpen in de 

ruimtelijke kwaliteit. Al naar gelang de impact van projecten op de ruimtelijke kwaliteit, 

kunnen extra voorwaarden worden gesteld. Deze worden in de projectbeschrijving in het 

Programma opgenomen. De ruimtelijke kwaliteitskaders maken dus onderdeel uit van het 

Programma. De uitvoering van projecten wordt hieraan getoetst. Dat gebeurt door de 

expliciete inzet van gerenommeerde deskundigen. Er is geen sprake van een formele route 

met een supervisor. 
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Inhoudelijk kader 3: 

Het Programma bevat een beschrijving van de ruimtelijke kwaliteit. Bij de uitvoering van 

projecten wordt hieraan getoetst en zal er expliciet advies worden ingewonnen bij 

gerenommeerde deskundigen. 

 

Sociale kwaliteit 
Alles wat in het Stadshart gebeurt moet kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. Het 

Programma zal ingaan op de manier waarop dit kan plaatsvinden bij de uitvoering van de 

diverse activiteiten, projecten en processen. Uitgangspunt daarbij is wederom dat de 

betrokkenheid van belanghebbenden, belangstellenden en beslissers “in de geest van het 

open planproces” is georganiseerd. 

 

Inhoudelijk kader 4: 

Het Programma bevat per (deel)project en proces een beschrijving van de manier waarop de 

samenleving betrokken wordt bij de ontwikkeling van het Stadshart “in de geest van het open 

planproces”. 

 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijk kernbegrip in scenario 3 “Compact Centrum”. Daarom willen 

we dit expliciet onderbrengen in het Programma. Per project vindt een nadere uitwerking 

plaats op aspecten als bouw, beheer, inrichting maar ook ten aanzien van arbeid, relaties en 

energie.  

 

Inhoudelijk kader 5: 

In het Programma wordt per (deel)project en proces expliciet afgewogen hoe invulling aan 

duurzaamheid kan worden gegeven. 

 

3.4 Programmaexploitatie 
Voor alle vast te stellen projecten en processen is een eigen projectbudget benodigd  voor 

voorbereiding en uitvoering passend binnen de programmaexploitatie. De resultante van de 

programmaexploitatie wordt vastgesteld als financieel kader.  

 

Uit de eerste financiële analyse van scenario 3 “Compact Centrum” is een negatief saldo van 

3,5 miljoen naar voren gekomen. Deze analyse is nog omgeven met een hoge mate van 

onzekerheid (looptijd, voorbereidingskosten, fasering, alternatieve dekkingsmogelijkheden, 

etc.). Wel is een aantal kanslocaties benoemd waarvan de ontwikkeling middelen kunnen 

opbrengen. Gelet hierop is vooralsnog uitgegaan van een resultante van ten hoogste  

€ 4 miljoen negatief. Uiteraard is het streven om de programmaexploitatie daarbij (met oog 

voor de andere randvoorwaarden) zo gunstig mogelijk te laten uitvallen.  

 

Het resultaat van de programmaexploitatie is dus een extra investering in het Hart voor 

Emmeloord . Binnen deze resultante moeten alle projecten en processen worden uitgevoerd. 

 

In de respectievelijke onderdelen van de projecten /processen wordt een projectbudget of 

procesbudget vastgesteld. Deze wordt met het definitieve programma vastgesteld door de 

raad. Het gecumuleerde bedrag geeft de uitvoering ook de mogelijkheid te compenseren 

binnen de diverse projecten al naar gelang dat nodig mocht zijn.  

 

Inhoudelijk kader 6: 

De resultante van de programmaexploitatie bedraagt ten hoogste €4 miljoen negatief. 
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3.5 Risico’s 
Bij de uitvoering van het programma en de deelnemende projecten behoren risico’s. 

Programmarisico’s kenmerken zich doordat deze risico’s met de uitvoering van meerdere 

projecten of met project overstijgende activiteiten te maken hebben. Om de financiële risico’s 

te beheersen is het van belang expliciet de keuze te maken tussen het moment van 

investeren en het moment van verdienen. Daarnaast bevat het Programma een uitgebreide 

risicomatrix, inclusief beheersmaatregelen. Deze risicomatrix wordt regelmatig bijgesteld. 

 

Inhoudelijk kader 7: 

Het Programma bevat een uitgebreide risicomatrix, inclusief beheersmaatregelen. 
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4. Werkafspraken 
 

Hoofdstuk 3 beschrijft de inhoudelijke kaders  van het Programma Hart voor 
Emmeloord. Als het Programma er eenmaal ligt is het belangrijk een aantal 
werkafspraken te maken. Deze zijn in dit hoofdstuk beschreven. 

4.1 Rapportage 
Om de raad in staat te stellen de uitvoering van het programma goed te kunnen blijven 

volgen, maken we elke vier maanden een rapportage. Daarin wordt niet alleen de stand van 

zaken vermeld, maar wordt ook een forecast gegeven (wat gaat de komende periode 

gebeuren, wat kan de raad verwachten). De inhoud van de rapportage bevat in elk geval de 

volgende punten:  

• Programmaniveau 

• Voortgang op hoofdlijnen 

• Stand van zaken programmaexploitatie 

• Planning 

• Risico’s 

• (Deel)project en procesniveau 

 

4.2 Wijzigingen en onvoorziene omstandigheden 
Mochten zich tussentijds veranderingen voordoen in de programmaportfolio die de 

doorlooptijd en/of de randvoorwaarden beïnvloeden, dan worden deze wijzigingen voorgelegd 

aan de raad. Dat kan bij de rapportages of via een regulier raadsvoorstel. 
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Bijlage 1 | Beschrijving Scenario 3 “Compact Centrum” 
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Bijlage 2 | Beschrijving van de deelopgaven 
  



 

 

Pagina 13 van 19 

 

 

A. Het Stadshart en haar omgeving 
 

Centrale vragen 

• Welke sfeer willen we in het Stadshart? 

• Welke kwaliteit streven we na? 

• Hoe kan het Stadshart goed worden ontsloten? 

• Hoe sluit het winkelgebied aan op haar omgeving? 

 

Deelprocessen 

Stedenbouwkundige 

kwaliteit 

Inrichting Openbare 

Ruimte 

Toekomstige 

verkeersstructuur 

   
Het DNA van Emmeloord 

vormt een belangrijk 

uitgangspunt voor de 

ruimtelijke kwaliteit van het 

Stadshart. Hoe kunnen we dit 

vertalen naar de toekomstige 

inrichting en architectuur in 

het Stadshart? 

De inrichting van de openbare 

ruimte bepaalt in belangrijke 

mate de sfeerbeleving. Hoe 

kunnen we de inrichting van het 

Stadshart versterken en laten 

aansluiten op de 

stedenbouwkundige kwaliteit 

Een aantal elementen uit het 

scenario hebben impact op de 

verkeersafwikkeling in het 

centrum. Er is nader 

onderzoek nodig naar de 

toekomstige 

verkeersstructuur van het 

Stadshart 

 

Deelprojecten 

Ontsluiting Koningin 

Julianastraat 

Rotonde Pastoor 

Koopmansplein 

 

 

 

 

De ontsluiting via de Koningin 

Julianastraat is een belangrijk 

onderdeel van de 

verkeersstructuur van het 

Stadhart. In het verleden is 

al budget gereserveerd voor 

een aanpassing hier. 

Deze verkeerskundige 

aanpassing van het Pastoor 

Koopmansplein is belangrijk en 

qua inpassing ingewikkeld. 
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B. Een actief en levendig Stadshart 
 

Centrale vragen 

• Hoe zorgen we voor een gevarieerd winkelaanbod? 

• Hoe kunnen winkeliers zich meer organiseren? 

• Hoe kan de warenmarkt het winkelgebied verder versterken? 

• Hoe kunnen we meer bezoekers trekken door activiteiten en evenementen te 

organiseren? 

 

Deelprocessen 

Centrummanagement Evenementen en 

activiteiten 

BIZ 

 
 

 

Door middel van het inzetten 

van Centrummanagement kan 

er inhoud en vorm worden 

gegeven aan de 

centrumontwikkelingen.  Het 

Hart voor Emmeloord is 

namelijk nooit af. Het blijft in 

ontwikkeling. 

Nu is de stichting Emmeloord 

promotie actief in het organiseren 

van evenementen en activiteiten. 

Een centrumontwikkeling vraagt 

continu aandacht voor 

positionering en aandacht voor 

het publiek. Als onderdeel van 

Hart voor Emmeloord zal er 

aandacht worden besteed aan het 

levendig houden van het Hart 

voor Emmeloord.  

BIZ is een financierings-

instrument om gezamenlijke 

investeringen en activiteiten in 

het Stadshart te ondersteunen. 

We onderzoeken de 

haalbaarheid van een dergelijke 

regeling 

 

Deelprojecten 

Warenmarkt   

 

  

De positie en inrichting van de 

warenmarkt is toe aan een 

goede permanente inpassing. De 

gedachten daarover moeten 

goed worden neergezet en 

vertaald naar de voorzieningen. 
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C. De Deel en haar omgeving 
 

Centrale vragen 

• Hoe kunnen we van De Deel een plek maken voor horeca en ontmoeting? 

• Hoe willen we het parkeren en evenementen op De Deel een plek geven? 

• Hoe willen we de kanslocaties rond de Deel invullen? 

• Welke toekomst zien we voor de Poldertoren? 

• Hoe sluiten de verschillende elementen op en rond de Deel op elkaar aan? 

 

Deelprojecten 

De Poldertoren Fietsenstalling Julianapark 

  

 

Het gebruik en het benutten van 

de Poldertoren is nu beperkt als 

uitzichttoren. Het is de vraag of 

een nieuwe bestemming en 

invulling voor de Poldertoren 

kan worden gevonden. 

De huidige fietsenstalling bij het 

busstation heeft nu een tijdelijk 

karakter. Het is de wens om de 

stalling een permanent karakter te 

geven met een uitstraling die past 

bij de rest van De Deel. 

De inrichten en het opknappen 

van dit kleine stadspark. De 

uitdrukkelijke wens i om het 

oorlogsmonument daar ook 

weer een plek te geven. 

Uitbreiding ‘t Voorhuys Herinrichting De Deel Horecagebouw De Deel 

   

Ook al in het vorige plan was 

een uitbreiding van het hotel 

voorzien. Deze kan nu 

uitgevoerd worden. 

De Deel inclusief de kleine Deel en 

toeleidende wegen verdienen een 

aanzienlijke ‘make-over’. De 

inpassing van de horeca en 

mogelijk woningen verdient 

bijzondere aandacht. Ook de 

afsluiting van de Beursstraat 

maakt onderdeel uit van dit 

project. 

Een nieuwe 

paviljoenbebouwing voor 

horeca vormt belangrijk 

onderdeel van het nieuwe 

verblijfsgebied op De Deel. 
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Kanslocatie CWI Kanslocatie Sinke Kanslocatie Beursstraat 

 

  
Het is de afspraak met 

makelaar Sinke dat op deze 

plek een nieuw kantoor kan 

worden gerealiseerd. In ruil 

hiervoor komt als kanslocatie 

van het oude Sinke gebouw 

beschikbaar. 

Deze locatie biedt mogelijkheden 

om nieuwe elementen toe te 

voegen aan het Hart voor 

Emmeloord. Daarnaast brengt het 

potentieel extra opbrengsten in 

het Programma in. 

 

Om een goed verblijfgebied te 

creeëren wordt de Beursstraat 

verkeersluw gemaakt. De 

kanslocatie aan de Beursstraat 

kan in de loop der tijd een 

nieuwe bestemming krijgen 

(cultuur, wonen, winkels) 
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D. Lange Nering West, Korte Achterzijde en Kettingplein 
 

Centrale vragen 

• Hoe creëren we een logisch winkelgebied van Lange Nering West, Kettingplein en Korte 

Achterzijde? 

• Hoe kunnen we de aantrekkelijkheid van de Lange Nering West als winkelgebied 

verbeteren? 

• Hoe maken we van het Kettingplein een interessant en levendig plein? 

• Hoe kunnen we de looproute via de Korte Achterzijde verbeteren? 

 

Deelprojecten 

Lange Nering West Kettingplein Korte Achterzijde 

 

 

 
Vanuit het thema gezelligheid is 

het van belang goed te kijken 

wat aan de inrichting van de 

Lange Nering en het Kettingplein 

moet worden gedaan. 

Het Kettingplein krijgt meer 

betekenis door nieuwe 

winkels op de plek van de 

huidige supermarkt. De 

inrichting van het 

Kettingplein moet hierop 

aansluiten 

Het winkelrondje is nu nog niet 

echt duidelijk. In dit project 

wordt nagegaan of daar verder 

mogelijkheden voor zijn. 

 

Warenmarkt   

 

  

De positie en inrichting van de 

warenmarkt is toe aan een 

goede permanente inpassing. De 

gedachten daarover moeten 

goed worden neergezet en 

vertaald naar de voorzieningen. 
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E. Locatie sloopflats 
 

Centrale vragen 

• Hoe kan deze ontstane ruimte op een goede manier worden ingevuld? 

• Hoe willen we dat het groen hier wordt ingericht? 

• Hoe kan door toevoeging van een supermarkt de kwaliteit van het winkelgebied worden 

beveiligd? 

• Hoe kan woningbouw een plek krijgen in dit gebied? 

 

Deelprojecten 

Inrichting stadspark Nieuwe supermarkt Woningbouw 

   

Een deel van deze locatie 

krijgt een groen invulling. 

Hoe kan dit groen op een 

goede manier worden 

ingevuld? 

Op de plek aan de overkant van de 

huidige Jumbo is een toevoeging 

voorzien van het winkelareaal en 

woningen. De uitvoering en 

programma zijn belangrijke 

elementen in de planvorming. 

Op deze locatie is 

semipermanente woningbouw 

voorzien gecombineerd met een 

parkachtige voorziening en 

aanpassing/inpassing bestaande 

bebouwing Smedingplein. 
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F. Lange Nering Oost 
 

Centrale vragen 

• Welke afspraken maken we met pandeigenaren en winkeliers over de beoogde 

transformatie van het winkelgebied Lange Nering Oost. 

 

Deelprocessen 

Transformatieopgave   

 

  

Bij het compact maken van het 

centrum zal de aandacht voor de 

Lange Nering oost veranderen.  

Het beeld is nu dat een 

transformatie opgave benoemd 

en eventueel begeleid zal 

moeten worden. 

 

  

 


