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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 het scenario 3 “Compact
Centrum” is daarbij overgenomen. Het proces voor het centrum is hiermee
natuurlijk niet ten einde. Het scenario is weliswaar gekozen, maar
vervolgens moeten verdere stappen worden gezet. Voor de volgende fase
geeft de gemeente uitwerking aan het scenario in de vorm van het
Programma Hart voor Emmeloord. In deze notitie doen wij hiervoor een
procesvoorstel.
1.1

Voorgeschiedenis

In juni 2015 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor een open planproces over de
centrumontwikkeling van Emmeloord. De organisatie hiervoor is via een project-, klankborden stuurgroep vormgegeven. Openbare bijeenkomsten zijn georganiseerd. Er is veel
gecommuniceerd. En uiteindelijk heeft dit drie scenario’s met een duidelijke voorkeur
opgeleverd: het scenario 3 “Compact Centrum”.
Het college is van mening dat het open planproces op een bijzonder goede wijze is ingevuld.
De projectgroep is er in geslaagd een transparant en open proces te doorlopen dat recht doet
aan de bedoelingen. Uit de deelname en de respons blijkt dat vele belanghebbenden en
belangstellenden op een positieve wijze hebben meegedaan en meegedacht.
Die positiviteit willen we graag vasthouden en daarom is de betrokkenheid van
belanghebbenden en belangstellenden “in de geest van het open planproces” een belangrijk
uitgangspunt van dit voorstel. Kenmerk hiervan is dat niet de gemeente, maar bewoners,
ondernemers, instellingen en marktpartijen ‘de lead’ hebben. Het proces moet transparant en
navolgbaar verlopen.

1.2

Leeswijzer

Dit procesvoorstel is als volgt opgebouwd :
• Hoofdstuk 2 beschrijft de opgave en de achtergronden waarom we voor een Programma
hebben gekozen;
• Hoofdstuk 3 beschrijft hoe we het Programma Hart voor Emmeloord willen maken;
• Hoofdstuk 4 tenslotte geeft inzage in de benodigde randvoorwaarden.
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2. De Opgave
Hart voor Emmeloord gaat een bijzondere fase in. Scenario 3 “Compact
Centrum” moet uitgewerkt worden in concrete maatregelen, projecten,
investeringsafspraken en randvoorwaarden. Voor deze uitwerking bepaalt
de raad de kaders. Het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie
krijgen de opdracht zorg te dragen voor de coördinatie en uitvoering.
2.1

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.
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2.2

Waarom een Programma?

De doorontwikkeling van het centrum van Emmeloord is een uitdagende, maar ook complexe
opgave. Een Programma biedt hiervoor een oplossing. Kenmerken van een Programma zijn:
• Een unieke, specifieke en begrensde opgave;
• De behoefte aan betrokkenheid en draagvlak van belanghebbenden, belangstellenden en
beslissers;
• Een lange doorlooptijd met oog voor de korte termijn;
• Een grote mate van samenhang in de aanpak (programmatisch, ruimtelijk, financieel);
• Een samenspel van verschillende activiteiten, projecten en processen;
• Inzicht in impact, kansen en risico’s.
Het Programma brengt in beeld waar je initiatieven vanuit de maatschappij verwacht en
welke rol je vervolgens als gemeente kiest bij dit initiatief.
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3. Het Proces
We kiezen er dus voor scenario 3 “Compact Centrum” verder uit te werken
in de vorm van het Programma Hart voor Emmeloord. Dat willen we doen
“in de geest van het open planproces”. Hiervoor is het nodig een proces in
te richten dat recht doet aan de inbreng van belanghebbenden,
belangstellenden en beslissers. In dit hoofdstuk leest u hoe we dat willen
doen.
3.1

Rollen

In het open planproces hadden bewoners, ondernemers, instellingen en marktpartijen ieder
een gelijke inbreng. Nu de focus zich verlegt naar uitwerking van het scenario, is het van
belang onderscheid te maken in de inbreng die iedereen heeft. Bewoners brengen ideeën in,
ondernemers dragen bij aan het organiserend vermogen en pandeigenaren en ontwikkelaars
brengen investeringen in het stadshart mee. We maken daarom onderscheid in
belangstellenden en belanghebbenden.
Belangstellenden krijgen op een aantal momenten de gelegenheid ideeën, wensen en
suggesties aan te dragen en hun mening te geven over de uitwerking via openbare
bijeenkomsten. Met de belanghebbenden gaan we in gesprek over de concrete uitwerking
van onderdelen van het programma. Het moet uiteindelijk leiden tot investeringsafspraken
en/of procesafspraken om tot investeringen te komen over (delen van) het programma.

3.2

Procesopzet

Het proces om te komen tot het Programma Hart voor Emmeloord bestaat grofweg uit drie
fasen en ziet er als volgt uit:
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Fase 1 | Kaders stellen
De raad heeft in de opstart van het open planproces kaders gesteld. De raad wil ook voor de
vervolgfase kaders formuleren. In het Programmakader zijn deze op programmaniveau
beschreven. Om de voortgang in het proces te behouden krijgt de raad dit Programmakader
gelijktijdig met het procesvoorstel aangeboden.

Fase 2 | Uitwerken
De uitwerking vindt plaats binnen het Programmakader. Wij willen dit vormgeven door in een
wisselwerking tussen belanghebbenden, belangstellenden en project- en adviesgroep te
werken aan de verschillende onderdelen binnen het Programma. De deelopgaven die we
daarbij onderscheiden zijn:
A. Het Stadshart en haar omgeving
Sfeer, kwaliteit, verkeersstructuur, aansluiting tussen centrum en omgeving
B. Een actief en levendig Stadshart
Centrummanagement, evenementen, BIZ, organisatie, warenmarkt
C. De Deel en haar omgeving
Horecaplein, kanslocatie Sinke, CWI-locatie, Julianapark, Poldertoren, Beursstraat,
fietsenstalling
D. Lange Nering West, Korte Achterzijde en Kettingplein
Kwaliteit en gevarieerdheid winkels en winkelaanbod, inrichting openbare ruimte
E. Locatie sloopflats
Nieuwe supermarkt, woningbouw, groeninrichting
F. Lange Nering Oost
Transformatieopgave, kansen voor functiewijziging of tijdelijke functies
Deze fase begint met een openbare bijeenkomst. Daarna doorlopen we per opgave een reeks
van uitwerkingen en gesprekken met belanghebbenden. Elke reeks wordt afgesloten met
vastgelegde afspraken. Ook is er aan het eind van deze fase een openbare bijeenkomst,
waarin de uitkomsten worden gepresenteerd. De uitwerking van deze reeks is in paragraaf
4.4 verder uitgewerkt.

Fase 3 | Besluiten
In fase 3 brengen we de vastgelegde afspraken uit de tweede fase samen tot één Programma
Hart voor Emmeloord. Dit Programma 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”.

Pagina 7 van 12

Het Programma wordt getoetst aan de eerder vastgestelde Programmakaders en ter
besluitvorming aangeboden aan de raad.

3.3

Nadere uitwerking Fase 2

Voor elk van de genoemde deelopgaven willen we in wisselwerking met belangstellenden,
belanghebbenden en project- en klankbordgroepleden een uitwerking laten plaatsvinden. Elk
van deze reeksen bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1 | Ophalen
De uitwerking begint met één
centrale openbare bijeenkomst,
waarin belangstellenden voor elk
van de onderdelen van het
Programma hun ideeën,
suggesties en bijdragen kunnen
leveren. De project- en adviesgroep
verzamelen deze. De centrale
bijeenkomst vormt tevens de
“openbare” aftrap voor de
uitwerkingsfase.

Stap 2 | Opgave
formuleren
De projectgroep werkt de deelopgave
verder uit, waarbij rekening wordt
gehouden met de opbrengst van de
openbare bijeenkomst: waaraan moet de
uitkomst van deze reeks inhoudelijk,
financieel, procesmatig en
randvoorwaardelijk voldoen? Ook benoemt de projectgroep de belanghebbenden voor dit
onderdeel. De klankbordgroep toetst de opgave en geeft feedback.

Stap 3 | Verkennen
We voeren eerste verkennende gesprekken met de in stap 2 benoemde belanghebbenden.
Hierbij bespreken we de geformuleerde deelopgave en stellen we de vraag centraal wat de
belanghebbenden kunnen bijdragen aan het invullen ervan. Ook vragen we of er bereidheid is
deel te nemen aan een gezamenlijk werkatelier met alle geconsulteerde partijen.

Stap 4 | Werkatelier
Tijdens een gezamenlijk werkatelier koppelen we de voorlopige uitkomsten van de
verkennende gesprekken terug aan alle deelnemers en werken deze gezamenlijk verder uit.
Doel is om aan het eind van elk werkatelier een grove opzet te hebben van de invulling van
deze deelopgave.

Stap 5 | Uitwerken
De projectgroep werkt de uitkomsten van het werkatelier verder uit en legt deze ter
consultatie voor aan adviesgroep en belanghebbenden.
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Stap 6 | Presenteren
De uitwerking wordt gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst voor belangstellenden.
Bij voorkeur presenteren de belanghebbenden zelf gezamenlijk de uitkomsten.
Belangstellenden krijgen de gelegenheid de uitwerkingen van verbetersuggesties en
aanvullingen te voorzien.

Stap 7 | Afspreken
In deze stap wordt de reeks bezegeld met het vastleggen van een gezamenlijke afspraak met
de belanghebbenden.

3.4

Betrokkenheid raad

Met het vaststellen van het Programmakader is de positie van de raad in fase 1 helder
aangegeven. De rol en positie van de raad in fase 3 ook, namelijk met het definitief
vaststellen van het programma.
In fase 2 is de betrokkenheid van de raad minder scherp afgetekend. Hier is ook een keuze te
maken afhankelijk van de rol die de raad zichzelf ziet innemen. In principe zijn hier twee
opties denkbaar:
A. Basisrol
De raad stelt het programmakader vast na de eerste fase en beoordeelt het definitieve
programma aan het eind. De rol van de raad is daarmee uitsluitend een besluitvormende (in
fase 3).
B. Informerende rol
Bij de stap Afspreken in het proces wordt de raad actief betrokken bij het vertalen van de
afspraken naar het programma. Zo is de raad goed op de hoogte en wordt in staat gesteld
door middel van het stellen van vragen duidelijk zicht te houden op de voortgang en het
resultaat.

Pagina 9 van 12

4. Randvoorwaarden
4.1

Organisatie

Gezien de nieuwe fase waarin de centrumontwikkeling is terecht gekomen, is het voorstel om
de organisatie te herijken. Het voorstel is om:
• De stuurgroep in samenstelling ongewijzigd te laten, maar in taakstelling meer
inhoudelijk sturend te maken;
• De projectgroep ambtelijk samen te stellen, met als taakstelling het voorbereiden van
het Programma Hart voor Emmeloord;
• Een adviesgroep samen te stellen uit vertegenwoordigers vanuit de samenleving. Deze
krijgt de taak de uitgangspunten uit het open planproces te borgen en te zorgen voor een
goede verbinding met de samenleving. De advies geeft gevraagd en ongevraagd advies.
We maken hierbij graag gebruik van deelnemers van de voormalige project- en
klankbordgroep.
Voorstel is om de externe procesbegeleider Guido Wallagh (partner-adviseur) de rol van
intermediair te laten vervullen. Concreet betekent dit dat hij de project- en adviesgroep
voorzit en voorbereidt, deelneemt aan de stuurgroep, de bijeenkomsten en werkateliers
voorbereidt en voorzit. Het geheel valt onder de verantwoordelijkheid van de projectleider
Hart van Emmeloord, Norman van der Ende.

4.2

Communicatie

Voorstel is de website www.hart-voor-emmeloord.nl intact laten, en de ‘look and feel’ aan te
passen aan de nieuwe fase van scenario-ontwikkeling. Naast de Facebookpagina zetten we
andere communicatiemiddelen in om bewoners, ondernemers en andere betrokkenen te
informeren over de voortgang.

4.3

Planning

Bij de start met de nieuwe project- en adviesgroep maken we een planning. Het streven is
het Programma Hart voor Emmeloord uiterlijk in het voorjaar 2017 ter besluitvorming aan de
raad aan te bieden. Dit uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
Bij de uitvoering van het proces proberen we zo pragmatisch mogelijk te werken en daar
waar mogelijk stappen te combineren of met elkaar te laten samenvallen.

4.4

Middelen

Om het Programma Hart voor Emmeloord te kunnen maken is expertise en ondersteuning
nodig. Binnen de gemeentelijke organisatie is deze niet altijd voor handen. Daarom is een
extra budget nodig van naar schatting € 67.000,-. Dit budget is al bij de besluitvorming over
de scenario’s door de raad beschikbaar gesteld.
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Bijlage 1 | Beschrijving Scenario 3 “Compact Centrum”
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