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1. Inleiding 
 
Uitdaging 4 uit ons coalitieakkoord is: Noordoostpolder aantrekkelijker maken. Dit willen we onder andere doen door verder te bouwen 
aan een prettige woon- en leefomgeving. Nieuwe woonvormen en –typen geven we de ruimte. Transformeren, herstructureren en 
inbreiden krijgen voorrang om in te spelen op veranderende woonwensen. De locatie van het voormalige dokter Jansencentrum is zo’n 
herontwikkellocatie. Voor u ligt de Nota van uitgangspunten voor de (her)ontwikkeling van de locatie van het voormalige dokter 
Jansencentrum aan de Urkerweg 1 in Emmeloord.  
 
Deze locatie heeft een bijzondere ligging in Emmeloord, aan de Urkerweg en de Espelervaart, op loopafstand van het centrum en in een 
parkachtige setting. Kwaliteiten die de locatie in potentie geschikt maken voor een uniek woonmilieu. Kwaliteiten die het mogelijk maken 
enkele specifieke doelgroepen aan te spreken die nu nog onvoldoende in Emmeloord worden bediend. 
 
De gemeente wil deze locatie daarom herontwikkelen en ambieert een nieuwe woonomgeving van hoge kwaliteit. Een woonomgeving die 
nieuw elan toevoegt aan de stad Emmeloord, toekomstbestendig is en fijn en plezierig is om er te wonen.  
 
 

1.1. Doel van deze nota 
 
Het doel van deze nota van uitgangspunten is om een voorlopige visie te schetsen voor deze nieuwe woonlocatie. Een visie op het 
gewenste woonmilieu met uitgangspunten en randvoorwaarden die het gewenste woonmilieu vorm en inhoud moeten geven. 
 
 

1.2. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van het plangebied. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de vraag en match met de locatie. Hoofdstuk 4 
geeft vervolgens een overzicht van uitgangspunten en randvoorwaarden die vorm en inhoud moeten geven aan het gewenste woonmilieu 
en inrichting van het plangebied. Hierna volgt in hoofdstuk 5 een toelichting op het proces; de organisatie van het project en het traject 
van planvorming tot uitvoering. In hoofdstuk 6 wordt de financiële uitvoerbaarheid behandeld en hoofdstuk 7, tenslotte, gaat in op de 
planning. 
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2. Urkerweg 1, de locatie 

2.1 Plangebied 
Het plangebied betreft de locatie van het ziekenhuis aan een 
van de belangrijkste toegangswegen van Emmeloord, de 
Urkerweg.  
 
Op de afbeelding hiernaast is het plangebied weergegeven 
(rood omkaderd). De feitelijke woningbouw vindt plaats binnen 
dit plangebied. Om de kwaliteiten van de omgeving optimaal te 
benutten en een goede ruimtelijke inpassing te verzekeren 
wordt ook de aangrenzende openbare ruimte in de planvorming 
betrokken.  
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2.2. Historie en structuur 
 

Het plangebied ligt buiten het oorspronkelijk 
ontwerp van Emmeloord van 1948 (Bron: DNA 

van Emmeloord). Aan de noordzijde grenst het 
gebied aan de Urkerweg. De Urkerweg is 
onderdeel van het zogeheten stadskruis en het 
polderkruis. Een basaal uitgangspunt dat 
voortkomt uit de oorspronkelijke verkaveling en 
het vertrekpunt vormde voor het ontwerp van 
de polder en de stad. Het plangebied grenst 
direct aan de zogenaamde westelijke ‘blauwe 
stadspoort’ (zie afbeelding hiernaast). Dit is één 
van de vier stadspoorten, de plek waar de 
hoofdwegen oorspronkelijk de stad inleidde. Het 
markeerde de overgang van het landelijke 
gebied naar de stad op een plek waar bovendien 
de wegen het water kruisen.  
 
Ter plaatse van deze stadspoorten is de 
ruimtevorm gericht op focuspunten in de stad. 
De openbare ruimte wordt begrensd of 
geflankeerd door (hogere) publieke gebouwen. 
De ligging van het voormalige ziekenhuis 
weerspiegelt dit stedenbouwkundige principe. 
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Tegelijkertijd kent deze locatie een royale groene setting. 
Ook dit is kenmerkend voor Emmeloord en levert het 
karakter op van een groene stad. Het plangebied is 
onderdeel van een doorlopende groenstructuur, zoals 
hiernaast is te zien.  
 
De woongebieden van 1960 tot 1985, waar deze locatie 
onderdeel van uitmaakt, hebben groene randen. Deze 
randen zijn windstoppers en fungeren als belangrijke 
uitloopgebieden voor de bewoners. Anno 2019 is het 
groen volgroeid. Ook de groene oevers van de 
Espelervaart, Zwolse Vaart en Urkervaart vormen groene 
randen van hoge kwaliteit. De oevers zijn op veel 
plaatsen openbaar, voorzien van voet- en fietspaden. 
 
De locatie grenst aan de woonwijk Revelsant, dat is 
gebouwd na 1969. Dit deel is ontsloten vanaf de 
Urkerweg door de Kometenlaan. Het ontwerp van dit deel 
van de wijk is van architect Coen Bekink, in samenspraak 
met werkgroepen van bewoners van Emmeloord. Het 
betrof een (voor die tijd) revolutionair inspraakproces 
met toekomstige bewoners. 
 
Voor het gebouw van het dokter Jansencentrum wordt 
beoordeeld of een deel hergebruikt en in de plannen 
geïntegreerd kan worden. 
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Impressie locatie: 
 

      
 

     
 



 
 

9 
 

    
 

 

2.3 Eigendomssituatie 
 
De gronden binnen het plangebied zijn (groten)deels eigendom van de gemeente Noordoostpolder en deels van Stichting ZONL. Het totale 
plangebied bedraagt ca. 8,3 hectare. Het grootste deel van het plangebied is nu in gebruik als (voormalige) ziekenhuisterrein (ca. 4 
hectare). Op een aantal percelen is bebouwing aanwezig.  
 
Perceelnummer  Grootte (in m2) Eigenaar 

AZ11690 
AZ7492 
AZ12090 
AZ9187 
AZ11689 

36.322 
3.418 
13.515 
22.069 
7.266 

Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
Gemeente 
ZONL* 

TOTAAL 82.590  
* uitgangspunt voor dit object is dat ZONL haar locatie zelf ontwikkelt.  
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2.4 Conclusie 
 
Het gaat hier om een bijzondere locatie in 
Emmeloord.  
 
De groene parkachtige omgeving, de ligging 
aan de Urkerweg, de Espelervaart en de 
nabijheid van het centrum geven de locatie 
bijzondere kwaliteiten die het in potentie 
geschikt maakt voor een uniek woonmilieu.  
 
Het zijn kwaliteiten die het mogelijk maken 
om enkele specifieke doelgroepen aan te 
spreken die nu nog onvoldoende in 
Emmeloord worden bediend. We zien daarbij 
kansen voor inwoners van de 
Noordoostpolder en Emmeloord die nu nog 
geen goede match hebben, maar zeker ook 
kansen voor woningzoekenden van buiten de 
polder. 
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3. Doelgroepen en match locatie 
  
Woonvisie: aanbod voor verschillende doelgroepen toevoegen 

In Noordoostpolder willen we inspelen op  veranderende woonwensen. Op dit moment zien we bijvoorbeeld dat senioren vrij honkvast 
zijn, en starters weinig mogelijkheden hebben op de markt. Deze plek van het voormalige dokter Jansencentrum biedt ook kansen voor 
een programma voor senioren (van een nieuw woonconcept eventueel met lichte zorg tot vrije sector huur), maar zeker ook voor 
gezinnen. Ook voor studenten, stagiairs en expats kan het een interessante locatie zijn, omdat het dichtbij voorzieningen van Emmeloord 
ligt. 
 
Leefstijlen die passen bij de locatie  

De vraag naar wonen is divers. In de Noordoostpolder herkennen we verschillende leefstijlen, die duidelijk hun eigen voorkeuren hebben 
voor het soort woonmilieu. Met de kenmerken van de locatie in het achterhoofd denken wij dat er een match te maken valt met enkele 
specifieke doelgroepen die nu nog onvoldoende in Emmeloord worden bediend. Het gaat dan om de leefstijlen geel, blauw en rood (zie 
kader). 
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4. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor uitwerking 

 
Bij de ontwikkeling van een nieuw woongebied spelen allerlei aspecten een rol. In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke uitgangspunten wij 
belangrijk achten om het gewenste woonmilieu vorm en inhoud te geven. Het gaat dan om uitgangspunten en randvoorwaarden die: 
 
4.1. De bestaande (groene) kwaliteiten en gunstige ligging van de locatie optimaal benutten. 
4.2. Een flexibel programma, stedenbouwkundig concept en hoge beeldkwaliteit garanderen. 
4.3. Toekomstbestendig bouwen en inrichten: duurzaam, circulair, evt. hergebruik, klimaatadaptief en natuurinclusief, zeker stellen. 
4.4. Bereikbaarheid optimaliseren en actieve mobiliteit. 
4.5. Rekening houden met toekomstig beheer en onderhoud. 
4.6. Het kaderstellend beleid van rijk, provincie en gemeente in acht nemen. 
4.7. Relevante milieuaspecten in acht nemen. 
 

4.1 Kwaliteiten en ligging plangebied benutten 
 
De locatie is in meerdere opzichten bijzonder. Allereerst is er veel groen in de vorm van volwassen bomen, bosschages met wandelpaden 
en open plekken. Het geheel levert een parkachtig aanzicht. Het geeft een groene beleving, beschutting en draagt bij aan kansen voor 
klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit zijn belangrijke (groene) omgevingskwaliteiten die benut moeten worden. Verder kent de locatie 
een prominente ligging aan de Espelervaart en Urkerweg. De huidige enscenering refereert aan de historie als westelijke entree van de 
stad. Dit is als zodanig beschreven in het DNA van Emmeloord. De functie van de bebouwing, de hoogte ervan en de riante afstand tot de 
Urkerweg geven uitdrukking aan deze bijzondere ligging. Met de herontwikkeling willen we deze historie herkenbaar houden. Tenslotte is 
de ligging gunstig ten opzichte van het centrum met bijbehorende voorzieningen. De afstand bedraagt minder dan 1km. Dit biedt kansen 
om het voet- en fietsverkeer een prominente plek te geven en het autoverkeer te beperken. Een autoluwe inrichting is zeker voorstelbaar, 
met parkeren aan de randen. Zie ook uitgangspunt 4.4. 
 

- Beperk kapwerkzaamheden en grondverzet tot een minimum. 
- Beperk de hoeveelheid verharding tot een minimum. 
- Laat de prominentie ligging aan de Urkerweg en Espelervaart, het DNA van Emmeloord opnieuw zien in o.a. de situering, uiterlijke 

expressie en korrelgrootte. Zie ook onder uitgangspunt 4.2. 
- Ontsluit optimaal voor voet- en fietsverkeer. 
- Richt het plangebied autoluw in met parkeren aan de randen. 
- Sluit routes zorgvuldig aan op de omgeving. 

 

 



 
 

14 
 

4.2 Programma, stedenbouwkundig concept en architectuur 
 
Wij schatten in dat we op deze locatie ca. 90-150 woningen kunnen realiseren. Deze schatting baseren wij op een afweging tussen de 
beschikbare ruimte, aanwezige kwaliteiten van het gebied, de vraag, het type woningen, het beoogde woonmilieu en andere 
ruimtevragende functies.  
 
Met andere woorden; het exacte aantal woningen ligt niet vast, maar wordt mede bepaald door de ruimtelijke invulling, de bestaande 
kwaliteiten van het gebied en positionering van de locatie als toekomstig woonmilieu. Hierbij spelen ook ruimtevragende opgaven als 
waterberging en duurzaamheid een belangrijke rol. 
  
Uitgangspunt is dat er vraaggestuurd wordt gebouwd. Gezien de druk op de woningmarkt en de concrete roep vanuit de bevolking van 
Emmeloord om deze beoogde woningbouw, willen wij de gehele locatie ineens ontwikkelen.  
 
Een indicatieve verdeling van deze 90-150 woningen over de beoogde doelgroepen en uitgesplitst naar typologie, volgt bij een 
stedenbouwkundige uitwerking. 
 
Bij de verdere uitwerking in concrete producten volgt er een programma dat uitgewerkt is in fase, aantal, marktsegment (huur/koop) en 
woningtype.  
De ontwikkelstrategie volgt daarop.  
 
 
Flexibel stedenbouwkundig concept 

 
Uitgegaan wordt van een woonbuurt met grondgebonden woningbouw en appartementen. Hierin is afhankelijk van vraag en behoefte 
zowel ruimte voor koop- als huurwoningen in verschillende typen. Dit vraagt om flexibiliteit in het stedenbouwkundig plan en het op te 
stellen bestemmingsplan. Een helder en aansprekend stedenbouwkundig concept waarbinnen ruimte is voor een variatie in typen 
woningen voor de beoogde doelgroep(en) is het uitgangspunt. Flexibiliteit in ruimtegebruik is hierbij van belang. 
 

- Eén aansprekend coherent stedenbouwkundig concept met daarbinnen ruimte voor variatie in woningtypologie 
 

 

Landmark en Architectuur 

 
De locatie kan als landmark gaan fungeren, vergelijkbaar met ‘het potlood’ en de ‘Malm, Lias en Dogger’ van Mercatus. Dit vraagt om een 
herkenbare enigszins opvallende uitstraling en positionering langs de Urkerweg. Dit wordt bereikt door een zorgvuldige situering, een 
korrelgrootte die afgestemd is op de omgeving én een aansprekende eigen (lees enigszins afwijkende) architectuur.   
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De locatie en beoogde doelgroep(en) lenen zich bij uitstek voor een vernieuwende architectuur. Een uitstraling dat nieuw elan aan 
Emmeloord toevoegt. Dit kan bereikt worden door eisen te stellen aan de beeldkwaliteit van zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte. 
Ook uitgifte aan marktpartijen (in plaats van particuliere uitgifte) helpt daarbij evenals een architectenselectie vooraf. 
 
De doelgroepen wensen een meer stads karakter. Een stads karakter uit zich over het algemeen in een hogere dichtheid, het beperken of 
zelfs ontbreken van eigen tuinen, afwijkende dakvormen, vernieuwende typologiën, afwisseling in goot- en nokhoogte, veel variatie in 
(verticale) geleding, plasticiteit, detaillering en kleurgebruik. 
 
Tegelijkertijd kan de groene parkachtige omgeving ingezet worden als gemeenschappelijk, deels semi-openbaar, groen als compensatie 
voor het eventueel ontbreken van privé-groen. 
 

- Een herkenbare enigszins opvallende uitstraling en positionering langs de Urkerweg 
- Een stads karakter 
- Een vernieuwende architectuur, te bereiken via een architectenselectie 
- Geen particuliere uitgifte 
- Een eventueel hogere dichtheid compenseren met gemeenschappelijk en (deels) semi-openbaar groen direct aansluitend in en 

buiten het plangebied. 
- Een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 
- Indien nodig beeldkwaliteitseisen. 
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4.3 Integraal 

 
In alle fasen van de gebiedsontwikkeling, van planvorming tot en met de uiteindelijke realisatie en het gebruik nadien, speelt de ambitie 
om duurzaam en circulair te willen zijn. Hieronder worden enkele aspecten belicht die hieraan een bijdrage kunnen leveren. 
 

 

Flexibiliteit 

 
Flexibiliteit en adaptief vermogen zijn essentieel om de nieuwe woonomgeving toekomstbestendig te maken. De stedenbouwkundige 
hoofdstructuur en de verkaveling moeten in feite in staat zijn om gedurende het gefaseerde ontwikkelingsproces plek te kunnen bieden 
aan een veranderend programma. Maar ook in de beheerfase (bijvoorbeeld na 20 of 30 jaar) moet het mogelijk zijn om aanpassingen in 
het woningprogramma op te vangen. Ook op woningniveau is flexibiliteit wenselijk zodat de woningen geschikt zijn voor verschillende 
doelgroepen en aanpasbaar zijn. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot levensloopbestendig, gelijkvloers wonen. 
Samenleven 

 
Om de betrokkenheid van de toekomstige bewoners bij de wijk en de sociale cohesie te vergroten zijn allerlei maatregelen denkbaar. De 
wenselijkheid en haalbaarheid van dergelijke maatregelen is sterk afhankelijk van de doelgroep. Niettemin is het nuttig om dit vooraf te 
onderzoeken. Het kan betekenen dat er rekening mee gehouden moet worden in het ontwerp. Denk aan gezamenlijk groene ruimte om te 
tuinieren, ontmoetingsplekken (banken, speelplekken, buurt-BBQ e.d.), deelauto initiatieven, (gezamenlijke) opslag energie etc. 
 
 
Inclusief 

 
Inclusief ontwikkelen blijkt niet zozeer om de stenen te draaien, des te meer om de kunst van community building en moeite doen om 
over grenzen heen te kijken. Er wordt bij de ontwikkeling geinvesteerd in het creëren van een netwerk waarbij de verschillende 
doelgroepen zo optimaal mogelijk (samen) wonen. Hierbij is naast comfort, betaalbaarheid en duurzaamheid vooral ook het sociale aspect 
belangrijk.  
 
 

Klimaatadaptief 

 
Klimaatverandering is een feit. De kwetsbaarheid voor de effecten hiervan is afhankelijk van de mate waarin we als samenleving in staat 
zijn om te reageren op de effecten, ofwel de klimaatbestendigheid. Maatregelen die we nemen om deze effecten te beperken of op te 
vangen in onze dagelijkse woonomgeving vatten we samen als klimaatadaptief.  
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Zo zal er voor de ontwikkeling van het woongebied een robuust en klimaatbestendig water- en rioleringssysteem moeten worden gereali-
seerd dat voorbereid is op de opgaven van de toekomst (waaronder die uit de Kaderrichtlijn Water). Dit betekent ondermeer: uitgaan van 
de trits vasthouden, opvangen en afvoeren. De watertoets vormt hierbij een verplicht onderdeel. Deze omvat het hele proces van 
vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen. Het 
water- en rioleringsplan wordt door het waterschap Zuiderzeeland beoordeeld. 
 
Ook andere klimaatadaptieve maatregelen zijn onderdeel van de planvorming. Denk daarbij aan meer groen, minder verharding en meer 
onverhard terrein. Daarnaast moet er aandacht zijn voor zaken als hitte(stress) en droogte. 
 
De opgave is om de berging van hemelwater zo veel mogelijk binnen het plangebied op te lossen. Is dit niet mogelijk, dan kan eventueel 
worden uitgeweken naar het omringende openbaar gebied. Er wordt uitgegaan van een gescheiden rioolstelsel. 
 

 

Circulair/hergebruik 

 

We proberen de (her)ontwikkeling van de locatie ook circulair toe te passen en hergebruik (laten) organiseren met zo min mogelijk 
restafval.  
 
Onderdeel van dit item is dat we onderzoeken in hoeverre een deel van het huidige gebouw van het dokter Janssencentrum hergebruikt 
kan worden.  
 

 

Natuurinclusief  

 
Bij de ontwikkeling van het woongebied moet uiteraard worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Voor natuur en landschap 
geldt de nieuwe Wet natuurbescherming 2017. Hieruit volgen regels ten aanzien van soortenbescherming en gebiedsbescherming.  
 
Voor het gebied is gebiedsbescherming zeer waarschijnlijk niet aan de orde, omdat dit veelal gaat om Natura 2000-gebieden en/of Natuur 
Netwerk Nederland (NNN). Het te ontwikkelen gebied ligt niet in of in de directe nabijheid van een dergelijk natuurgebied.  
 
Ten aanzien van soortenbescherming wordt een ecologisch onderzoek in gang gezet. Eventueel kan hierna nog aanvullend onderzoek 
plaatsvinden.  

 

De uitkomsten worden gebruikt voor een natuurinclusief ontwerp. Dit houdt in dat compenserende en/of mitigerende maatregelen worden 
getroffen, maar bovenal dat we kijken waar we de natuur kunnen inpassen of versterken. Zo draagt de bebouwing en omgeving bij aan 
de lokale biodiversiteit.  
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Tegelijkertijd draagt natuurinclusief bouwen ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Denk daarbij aan de gezondheid van bewoners, 
de bevordering van sociale contacten, het temperen van de temperatuur en het verminderen van de luchtvervuiling in de stad.  
 
 
Voor te bouwen woningen betekent dit: 

- Bouw zo energiezuinig mogelijk (maximaal 25 kWh/m2/jaar), o.a. door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de 
zon. 

- Bouw aardgasloos. 
- Overweeg ondergrondse infrastructuur ter voorbereiding op toekomstige energievormen als bijvoorbeeld waterstof of warmte 

transport. 
- Realiseer een aandeel hernieuwbare energie van waar mogelijk 100%, maar tenminste 50% van de totale energiegebruik. 
- Realiseer een MPG (Milieuprestatie gebouwen) van ten hoogste 1,0. 
- Wees flexibel in het ontwerp om verschillende doelgroepen en levensfasen te kunnen bedienen. 
- Ontwerp natuurinclusief. 

 
Voor de woonomgeving betekent dit: 

- Maak het aanwezige groen onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp. 
- Ontwerp toekomstbestendig (denk 20 tot 30 jaar vooruit). 
- Houd rekening met (toekomstige) woonwensen voor de (semi-) openbare ruimte.  
- Geef ruimte aan duurzame woonvormen, bijvoorbeeld rug-aan-rug wonen of woningen op kleinere kavels, maar met een 

gemeenschappelijke tuin. Door te kiezen voor een hogere dichtheid beperken we het ruimtebeslag van de buurt. 
- Besteed aandacht aan waterberging in de wijk zowel in de openbare ruimte als bij de inrichting van particuliere kavels. 
- Stel een water- en rioleringsplan op. 
- Ontwerp klimaatadaptief. 
- Ontwerp natuurinclusief. 

 
 

4.4 Bereikbaarheid, parkeren en mobiliteit 
 

Wij ambiëren een duurzame woonwijk. Dat vraagt ook om anders nadenken over mobiliteit. Kunnen we het aantal vervoersbewegingen 
verminderen? En kunnen de verplaatsingen die nodig zijn op een manier plaatsvinden die minder energie verbruiken, het milieu minder 
belasten en de gezondheid wellicht ten goede komen? 
 
De locatie biedt hiertoe mogelijkheden. Het gaat hier om een zogenaamde ‘inbreidingslocatie’ in de stad. Hierdoor hoeft er weinig nieuwe 
infrastructuur aangelegd te worden en kunnen toekomstige bewoners gebruik maken van de al bestaande voorzieningen in de buurt. Het 
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centrum van Emmeloord ligt op minder dan 1 km afstand. Alle voorzieningen die de stad te bieden heeft liggen als het ware om de hoek 
waardoor de verplaatsingsbehoefte aanzienlijk wordt verkleind en actieve mobiliteit gestimuleerd kan worden. 
 
Natuurlijk is er ook plek voor de auto. Maar anders dan bij veel andere nieuwbouwwijken, staat die auto niet centraal. Sowieso wordt 
autoverkeer binnen het gebied ontmoedigd. Het parkeren willen we aan de randen plaats laten vinden, waardoor in het gebied zelf 
nauwelijks auto’s rijden of staan en er meer ruimte is voor mensen en natuur. De ruimte voor het parkeren moet voldoen aan de norm en 
biedt ruimte voor elektrisch laden. Er moet ook nagedacht worden over mogelijke dubbelfuncties van het parkeren, denk bijvoorbeeld aan 
waterberging. 
 

Het ligt voor de hand om de bestaande aansluitingen op de Urkerweg en Kometenlaan te gebruiken als ontsluiting. In alle fasen van het 
project dient de buurt namelijk vanuit minimaal twee locaties bereikbaar te zijn. Daarnaast geldt dat de aansluiting op de omringende 
wegen op een veilige manier moet worden vormgegeven. De doorstroming op de Urkerweg moet gewaarborgd blijven. 
 
Aan de Urkerweg ter hoogte van het woongebied bevindt zich een bestaande bushalte. Een logische, veilige en rechtstreekse route voor 
fietser en wandelaar naar deze bushalte is belangrijk. Dit bevordert het gebruik er van. Daarnaast ligt het busstation van Emmeloord op 
ca. 600 m lopen van het plangebied. Deze is goed en veilig bereikbaar. 
 
Het plangebied kan verder direct aantakken op de bestaande voet- en fietspaden die rond het plangebied liggen.  
 

- Ontsluit optimaal voor voet- en fietsverkeer. Stimuleer actieve mobiliteit 
- Richt het plangebied autoluw in met parkeren aan de randen. 
- Denk na over dubbelfuncties van parkeerterrein. 
- Houd rekening met elektrisch rijden en laden. 
- De doorstroming op de Urkerweg moet gewaarborgd blijven. 

 
 

4.5 Toekomstig beheer en onderhoud 
 
Alle hiervoor behandelde aspecten hebben voor een groot deel ook betrekking op de openbare ruimte en geven input aan de inrichting 
ervan. Denk aan het woonprogramma, het gewenste woonmilieu, de verkeersroutes, de wens voor een autoluwe inrichting, de plek van 
het parkeren, maatregelen ten behoeve van een klimaatadaptieve inrichting en een natuurinclusieve inrichting (biodiversiteit) etc.   
 

De ambitie is een stads karakter in een parkachtige setting. Dit vraagt om een hoge gebruiks- en belevingswaarde van de openbare 
ruimte en het groen. Daarbij willen we zoveel als mogelijk gebruik maken van het bestaande volwassen groen op en rond het plangebied.  
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Er wordt aangesloten bij de uitgangspunten van het Beleidsplan Openbare Ruimte.  
 

Om hier invulling aan te geven  wordt er een afzonderlijk inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. Dit inrichtingsplan is 
onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp. Het één kan niet zonder het ander. Een deel van de eisen en uitganspunten hangen 
immers direct samen met de te kiezen inrichting.  
 
Tegelijkertijd vraagt dit ook om nadrukkelijk vooraf al na te denken over het toekomstig beheer en onderhoud om de na te streven 
kwaliteit en het beoogde woonmilieu ook in de toekomst te waarborgen.  
 

- Een inrichtingsplan voor de openbare ruimte maakt integraal onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan 
- Het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt beschreven 
- Adaptieve/duurzame invullingen worden beschreven 

 

 

4.6 Beleid van rijk, provincie en gemeente 
 

 

Rijksbeleid 

 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is een instrument dat zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik bevordert, met oog voor de 
toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder-methode helpt een goede afweging te maken bij het inpassen 
van ruimtebehoefte voor wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. Met de invulling van deze inbreidingslocatie proberen we met nieuwe 
aanbod aansluiting te vinden bij de huidige marktvraag/behoefte.  
 
 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

Veel gemeenten werken al actief aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Tegelijkertijd is de snelheid waarmee het klimaat 
verandert hoger dan verwacht. Daarom hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 
opgesteld. In het Deltaplan worden een aantal ambities gesteld. Voor deze ontwikkeling is vooral de ambitie “Meekoppelkansen benutten: 
klimaatrobuustheid betrekken bij elke nieuwe ontwikkeling” relevant. 
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Visie Erfgoed en Ruimte  

In de visie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte', vastgesteld op 15 juni 2011, schetst het kabinet haar visie op het borgen van 
onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet. Voor de 
komende jaren heeft het Rijk vijf prioritaire belangen benoemd: 
 
 werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten; 
 eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren; 
 herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: focus op groei en krimp; 
 levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie; 
 wederopbouw: tonen van een tijdperk. 
 
Voor de Noordoostpolder en daarmee voor het plangebied is het belang 'wederopbouw' relevant. Met uitzondering van Schokland en Urk 
is de gehele polder aangewezen als wederopbouwgebied. Doelstelling van het Rijk is dat de periode 1940-1965 in de toekomstige 
inrichting van Nederland herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau.  
 
De bebouwing in het plangebied wordt in principe gesloopt. Toch willen we de context en ontwerphistorie van deze plek, het DNA van 
Emmeloord, gebruiken in de planvorming. Zodat de historie en structuur herkenbaar blijven. Hierbij onderzoeken we in hoeverre een deel 
van het huidige gebouw van het dokter Jansencentrum hergebruikt kan worden.  
 
 

 

Provinciaal beleid 

 

 

Omgevingsplan 
Dit plan moet passen in de omgevingsvisie van Flevoland. De provincie wil in Flevoland verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk 
maken en deze deels zelf, samen met partners, ter hand nemen. De provincie is bereid om ruimte te reserveren voor functies waarvoor in 
omliggende regio's onvoldoende ruimte is. De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners binnen en 
buiten het gebied wordt zicht geboden op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, die samengaan met het tempo van de 
ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland, zoals achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgelegenheid. Het doel van het 
verstedelijkingsbeleid is de ontwikkeling van vitale steden en dorpen.  
Het beleid is gericht op het behoud en de versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving via efficiënt ruimtegebruik, 
kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor voorzieningen. Deze doelen 
worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de kernen te bundelen, waarmee nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of 
aansluitend aan het bestaande bebouwde gebied.  
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Gemeentelijk beleid 

 

 

Structuurvisie Noordoostpolder 2025  
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale 
ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals het 
landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de 
periode tot 2025. De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op het behoud en de verbetering van de bestaande 
ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het landschap en de leefbaarheid in de gemeente 
Noordoostpolder.  

De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent deze een zekere mate van globaliteit en abstractie. De visie 
vormt de basis voor het toekomstig gemeentelijk beleid. Ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, 
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang te zetten.  

 

Uitgangspunten nieuwe woonvisie 

 
In 2020 wordt de nieuwe woonvisie vastgesteld. Het thema “Vernieuwen van binnenuit” uit de vorige woonvisie (2013) is nog steeds 
actueel, maar daarnaast staat een nieuw thema :”Kansen grijpen”. We willen een adequaat antwoord geven op de actuele vraag naar 
woningen. De te bouwen woningen moeten passen bij de langjarige prognoses. Het 'gewoon goed wonen' blijft beslist mensen 
aanspreken, maar de vraag neemt af en het aanbod is groot. Dat geldt voor de dorpen en in iets mindere mate voor de wijken van 
Emmeloord. Mensen vragen om meer variatie, ruimte en groen, of juist om 'rustig maar stedelijk' wonen. Het toevoegen van nieuwe 
woonmilieus biedt kansen. 
 
Eén van de kerndoelen van de nieuwe Woonvisie  is om meer dan in het verleden een programma toe te voegen, dat gericht is op 
senioren om zo te reageren op de veranderende bevolkingssamenstelling én om doorstroming in de voorraad op gang te brengen. We 
bieden mogelijkheden voor experimenten en willen  nieuwe kwaliteiten toevoegen om daarmee de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder 
te vergroten. De locatie Urkerweg 1 leent zich bij uitstek voor zo’n kwaliteitsimpuls. 
 
In de concept Woonvisie Noordoostpolder (2020) wordt ingezet op: .  

 Bijdetijdse en toekomstbestendige woningvoorraad 
Veel woningen en woongebieden In Noordoostpolder zijn tegelijk/in een relatief korte periode gerealiseerd. Veel van het toen 
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gebouwde passeert de leeftijdsgrens van 60 jaar. Woningen vragen om technische en energetische vernieuwing en/of 

transformatie met als doel zo lang mogelijk geschikt te zijn voor verschillende doelgroepen. 
 Voor alle doelgroepen betaalbare woningen; 

De betaalbaarheid staat onder druk. Woonlasten stijgen waardoor o.a. starters niet kunnen toetreden. Door aanbod te creeren 

voor senioren op de woningmarkt, kan doorstroming bevorderd worden. 
 Inspelen voor de veranderdende vraag op het gebied van wonen en zorg: 

Door onderzoekend ontwikkelen worden specifiek voor senioren woningen toegevoegd. Hierbij wordt het aanbod afgestemd op de 

zorgvraag en benodigde zorgvoorzieningen. We monitoren de effecten van deze pilots om goed in te kunnen blijven spelen op de 

vraag. 
 Behoud door ontwikkeling: 

De oudere woonbuurten zijn stedenbouwkundig en soms ook architectonisch erfgoed. Hier ligt een duidelijke relatie met het DNA 

van de dorpen en het DNA van Emmeloord. Hier gaan we zorgvuldig mee om.  
 
Belangrijke opgaven uit de nieuwe woonvisie, die een impuls kunnen geven aan Emmeloord bij de herontwikkeling van het plangebied: 
 pilot gericht op het toevoegen van een kwalitatief senioren(laagbouw)programma in Emmeloord; 
 Realiseren van een bijzonder seniorenprogramma met ruimte voor collectieve ontwikkeling, gezamenlijke binnentuinen of collectieve 

ruimtes; 
 Pilotproject voor woningen in de vrije huursector in Emmeloord; 
 een project voor studenten, stagiairs, expats en trainees. 

 
 
Bestemmingsplan 

Het plangebied maakt onderdeel van het bestemmingsplan, vastgesteld op 25 september 2017. De geldende bestemming van alle 
gronden binnen het plangebied is ‘Maatschappelijk’. Binnen de bestemming Maatschappelijk is aangegeven dat de gronden zijn bestemd 
voor maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 

kindercentrum' uitsluitend zijn toegestaan: 1. Maatschappelijke diensten in de administratieve sfeer, 2. een kindercentrum met 
bijbehorende kantoorvoorzieningen. Verder zijn de gronden ondermeer bestemd voor verkeers- en verblijfsvoorzieningen, 
nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water. Er is geen sprake van dubbelbestemmingen, zoals een beschermde eswaarde, archeo-
logische waarde of beschermd dorpsgezicht. 
 
Gezien het voorgaande is het feitelijk realiseren van woningen binnen de geldende planregels niet mogelijk. Om de beoogde ontwikkeling 
mogelijk te maken moet daarom een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. 
 
 
Duurzaamheid 

In haar duurzaamheidsvisie streeft de gemeente Noordoostpolder naar energieneutraliteit in 2030. De gemeente focust daarnaast op inzet 
van schone energie.  
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Energiegebruik en –besparing in woningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Het energiegebruik door woningen bedraagt 
ongeveer 16% van het totale energiegebruik in Noordoostpolder.  
 
 
Landelijke eisen: 
Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het Nederlandse beleid om te komen 
tot bijna-energieneutrale woningen vanaf 2021. Het beleid is erop gericht dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020 
dichtbij nul komt te liggen, oftewel bijna-energieneutraal. De eis wordt vanaf 2020 op andere wijze bepaald, maar komt ongeveer 
overeen met een EPC van 0,2. De huidige eis is een EPC van 0,4.  
 
Duurzaamheid in het stedenbouwkundige plan:  
In het kader van energetisch ontwerpen op stedenbouwkundig niveau is passieve zonne-energie door een gunstige situering van 
woningen ten opzichte van de zon belangrijk. Bij het stedenbouwkundig ontwerp wordt hier rekening mee gehouden.  
 
Keuze warmtesystemen: 
Bij de ontwikkeling moet er een keuze gemaakt worden welke warmtesyste(e)m(en) er gebruikt (gaan) worden.  
 
 
GVVP 

De locatie grenst aan de Urkerweg en wordt via deze weg ontsloten.  
 

 

4.7 Relevante milieu-aspecten 
 

Industrielawaai  
Het plangebied ligt op enige afstand van het bedrijventerrein Zuidervaart en de bedrijven aan de Nijverheidstraat-Bouwerskamp. De aan 
de Nijverheidstraat gesitueerde betonmortelcentrale heeft een geluidszone, die deels binnen het voorliggende plangebied is gelegen. 
Binnen deze geluidszone mogen geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. Vanuit het milieuhygiënisch kader zijn 
er verder geen knelpunten aanwezig. Nader onderzoek is daarom niet aan de orde. 
 
Wegverkeersgeluid  

Bij realisatie van een nieuwe weg of nieuwe woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien hier niet aan voldaan kan 
worden, omdat er in redelijkheid geen geluidreducerende maatregelen mogelijk zijn, kan er een hogere waarde verleend worden van 63 
dB binnen de bebouwde kom. 
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De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door de Urkerweg, de Scandinaviëlaan en de Kometenlaan overschreden, maar er kan worden 
voldaan aan de grenswaarde van 63 dB. Daar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, kunnen bron- en overdrachtsmaatregelen 
worden overwogen. De conclusie is dat het aspect geluid geen beperking voor de beoogde ontwikkeling op zal leveren. 
 

Milieuzonering en M.e.r. 

Dit plangebied heeft hoofdzakelijk een woonfunctie. Wat de aard en de toe te laten bedrijvigheid in een woongebied betreft, wordt 
uitgegaan van licht milieubelastende bedrijfsactiviteiten (categorie 1- en 2-bedrijven). Aspecten als luchtkwaliteit, veiligheid en 
bodemkwaliteit worden hiervoor getoetst.  
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5. Proces op hoofdlijnen 

 
We onderscheiden de volgende fasen tot aan het realiseren: 
 
Fase 1.Ontwerpend onderzoek 

 
Het toetsen van de visie (ambitie + uitgangspunten) en het maken van een stedenbouwkundig plan. Een vertaling van de visie in 
een ontwerp voor een mogelijke inrichting, gebaseerd op een ruimtelijke en functionele analyse.  

 
Fase 2.Planvorming 

 
Deze fase beslaat het opstellen van plannen die het ontwerp concretiseren:  
 Een beeldkwaliteitsplan dat richting geeft aan de gewenste architectuur en uitstraling.  
 Een inrichtingsplan voor de openbare ruimte met een doorkijk naar het toekomstig beheer en onderhoud.  
 Een planologisch-juridisch kader, het bestemmingsplan, dat het toegelaten gebruik en bouwen regelt.  
 Documenten ter onderbouwing van de financiële haalbaarheid en de uitvoering zoals een grondexploitatie en civieltechnische 

bestekken. 
 
Fase 3.Uitvoering 

 
De daadwerkelijke realisatie van de woonwijk, de verkoop van kavels en het bouwrijp maken. 
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6. Communicatie en participatie 

 
 
Bij de ontwikkeling willen we dat belanghebbenden en belangstellenden gelegenheid krijgen om mee te doen in de planontwikkeling. We 
geloven dat we zo komen tot een beter plan dat aansluit bij de wensen en behoeften van Emmeloord/Noordoostpolder. Een plan dat kan 
rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. 
 
We onderscheiden de volgende fasen:  
 
 
Fase 1. 

Het maken van een stedenbouwkundig plan. Een vertaling van alle ruimtelijke wensen in een ontwerp voor een mogelijke 
inrichting, gebaseerd op een ruimtelijke en functionele analyse. Op dit ontwerp kunnen belangstellenden en belanghebbenden 
reageren. De wijze waarop input wordt gevraagd wordt nader uitgewerkt.   

 
Fase 2. 

Deze fase beslaat het opstellen van enkele plannen die het ontwerp concretiseren. Een beeldkwaliteitsplan dat richting geeft aan 
de gewenste architectuur en uitstraling. Een inrichtingsplan voor de openbare ruimte met een doorkijk naar het toekomstig beheer 
en onderhoud. Een planologisch-juridisch kader, het bestemmingsplan, dat het toegelaten gebruik en bouwen regelt. En 
documenten ter onderbouwing van de financiële haalbaarheid en de uitvoering zoals een grondexploitatie en civieltechnische 
bestekken. Op het bestemmingsplan en inrichtingsplan kunnen belangstellenden en belanghebbenden reageren.  

 
Fase 3. 

De daadwerkelijke realisatie van de woonwijk, ontwikkeling van een woonplan, de verkoop van kavels en het bouwrijp maken. 
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7. Middelen en financiën 

 
 
Voor de uitvoering en uitwerking zijn middelen nodig. In deze paragraaf wordt daarop ingegaan. 
 

 

7.1 Krediet 
 
Voor de uitwerking van fasen 1 en 2 is een kredietaanvraag gedaan. 
 

 

7.2 Grondexploitatie 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling is een eerste globale raming gemaakt voor de grondexploitatie. Wij zijn voor de raming uitgegaan van 
het aantal woningen dat in het ontwerp opgenomen wordt. Er wordt bepaald over het plan gefaseerd uitgevoerd kan worden in een 
beperkte doorlooptijd. Omdat er nog geen nadere duiding bestaat over de verschillende woningsegmenten, wordt het programma nader 
uitgewerkt. Op grond van de exacte kaders voor en uitwerking van deze ontwikkeling kan het financiële resultaat bepaald worden. Eén en 
ander zal in de volgende fase van ontwikkeling (opstellen stedenbouwkundig plan) in een grondexploitatie nader worden uitgewerkt. Op 
deze wijze gaan tekenen en rekenen samen op. Het streven is een sluitende grondexploitatie. 
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8. Planning en besluitvorming 

 
 
In dit hoofdstuk geven wij een inzicht in de te doorlopen ontwikkelstappen en de bijbehorende planning.  
Tevens is hierin aangegeven wat de belangrijkste besluitvormingsmomenten zijn en door wie deze worden genomen. 
 

 

8.1 Planning 
Hieronder vindt u een schema met de beoogde fasering en planning.  
 
Projectfase  Activiteiten/resultaten Doorlooptijd of 

voorlopige agenda 

1.Initiatief voorbereiding - Samenstellen projectteam 
- Opstellen en goedkeuring 

programmakader  

januari 2020  

2. Definitie -   
stap 1  - Nota van uitgangspunten 

- Visievorming/stedenbouwkundige 
analyse 

- Inzicht door onderzoeken 

maart – juni 2020 

stap 2  - Stedenbouwkundig ontwikkelplan  
- Beeldkwaliteitsplan  
- Start ruimtelijke procedure en 

grondexploitatie 

juni –oktober 2020 

stap 3 - Onherroepelijk bestemmingsplan 
-  

november 2020-november 
2021 

3.Uitvoering  - Bouwrijp maken/slopen 
- Uitgifte 
- Uitvoering / bouw 
- Woonrijp maken 

2021-2025 

4.Afronding/beheer Oplevering 
Ontbinden projectorganisatie 

 

5.Evaluatie (tussentijdse) Evaluatie met partijen  
 



 
 

30 
 

8.2 Besluitvorming 
Aan college en raad worden het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan met grondexploitatie ter besluitvorming 
voorgelegd.   
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