
 

 

 

 

 

 

Voortgang Emmelhage  
 

Aan Gemeenteraad 

Van  College van Burgemeester en Wethouders 

Datum 18 september 2019 

 

Inleiding 

In deze memo wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkeling in Emmelhage (fases 

1 en 2). Een soortgelijke memo heeft u ook op 25 september 2018 ontvangen. Er wordt 

ingegaan op de financiën, organisatie en het tijdspad. 

  

Fase 1  

In fase 1 zijn voor 2019 de volgende doelen en resultaten benoemd: 
 Verkoopdoel: minimaal € 1 miljoen aan kavels verkopen;  

 Uitvoeringsdoel: de resterende straten woonrijp maken conform programma van 
eisen en in overleg met bewoners;  

 Communicatiedoel: communicatie over en participatie met bewoners en 

wijkplatform over activiteiten in de wijk (via website en nieuwsbrieven);  

 Organisatiedoel: onderlinge afstemming en samenwerking in- en extern.  

 

 
 

Toelichting: 

 Nagenoeg alle kavels zijn verkocht. Er zijn nog 4 kavels in optie. Het is de 

verwachting dat het verkoopdoel gehaald wordt.  



 De uitvoering van woonrijp maken loopt door. De volgende fase van woonrijp 

maken wordt aanbesteed en uitgevoerd. 

 De communicatie tussen de gemeente en de wijk loopt goed. Periodiek wordt er 

een nieuwsbrief verstuurd.  

 De projectgroep informeert elkaar en de omgeving en levert op tijd haar werk op. 

 De uitvoering verloopt conform de uitgangspunten van de grondexploitatie.  

 

Fase 2 

In fase 2 zijn voor 2019 de volgende doelen en resultaten 

benoemd: 

 Verkoopdoel: minimaal € 3 miljoen aan kavels 
verkopen in fase 2A;  

 Uitvoeringsdoel: het afronden van bouwrijp maken en 

het opstarten van woonrijp maken van fase 2A. 

Afronden grondaankooptraject van fase 2B met RVB en 

pachter;  

 Communicatiedoel: Marketing en wijkpromotie 

Emmelhage voor verkoop van kavels (extern) via 

website en nieuwsbrieven;  

 Planologisch doel: uitwerking bestemmingsplan voor 
fase 2B;  

 Organisatiedoel: onderlinge afstemming en 
samenwerking in- en extern.  

 

Toelichting:  

 Er zijn nog 3 vrijstaande kavels beschikbaar en 2 twee-

onder-een-kapwoningen zijn nog op zoek naar een 

medebouwer. Het is de verwachting dat het 

verkoopdoel gehaald wordt.   

 Volgend jaar wordt het eerste deel van fase 2A 

woonrijp gemaakt. Hier is een inrichtingsplan voor 

gemaakt en gedeeld met (toekomstige) bewoners. 

 De rotonde bij Emmelhage fase 2 wordt in het voorjaar 

van 2020 aangelegd. 

 Er zijn/worden gesprekken gevoerd over de invulling 

van de voorzieningen. Voor de invulling van de 

supermarkt in Emmelhage is er een overeenkomst 

gesloten met Poiesz. Zij verplaatst hiermee van de 

Noordzijde naar de Jeanne d’Arclaan. De verplaatsing 

komt tegemoet aan de doelen in Emmelhage en het 

centrum(plan) en past bij een goede spreiding (naar 

type en geografisch) van supermarkten in Emmeloord. Op de locatie aan de 

Noordzijde is woningbouw voorzien. Of er een school komt is nog niet zeker.  

 Zoals u weet worden er op dit moment gesprekken gevoerd met de eigenaar van 

fase 2B (RVB) over de aankoop van de grond en de schadeloosstelling van de 

pachter. Om deze grond rechtstreeks van het RVB aan te kunnen kopen is er WVG 

gevestigd. Als hier duidelijkheid over is wordt u geïnformeerd. 

 Over de verkoop en de voortgang van bouw- en woonrijp maken wordt 

gecommuniceerd. Er is eind september een bewonersmarkt in Emmelhage. 

 Het bestemmingsplan van fase 2A is onherroepelijk. Het bestemmingsplan van 

fase 2B wordt nader uitgewerkt.  

 De projectgroep informeert elkaar en de omgeving en levert op tijd haar werk op. 

 De uitvoering verloopt conform de uitgangspunten van de grondexploitatie.  

 
 

 


