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1. Inleiding 

In de commissievergadering op 5 september jl. hebben enkele fracties ons om een aanvullende 

toelichting gevraagd bij de bespreking het bestemmingsplan Nieuwleusen. Op drie onderwerpen 

hebben wij toegezegd u een korte toelichting te verstrekken. Wij gaan achtereenvolgens in op de 

participatie(ladder) voor omwonenden, de dossiervorming van het project vanaf deze (tweede) fase en 

het toepassen van uw ambities voor duurzaamheid bij het project WOC Campus Nieuwleusen. 

 
2. Inzet van participatie(ladder) voor omwonenden 

De participatieladder1 heeft 5 treden. De verantwoordelijkheid van actoren en hun invloed op de 

inhoud van het project neemt toe van 1 naar 5. 

De gemeente streeft vanaf het begin van het project naar een breed draagvlak voor de realisatie van 

de plannen in het middengebied. De participatie is begonnen met de partijen die betrokken waren bij 

eerdere plannen en/of huurder/gebruiker zijn. Dit proces verloopt positief. Deze partijen zijn bij de 

uitwerking in fase 2 enthousiast en betrokken. Deze aanpak en ervaringen zijn het uitgangspunt voor 

het betrekken van de omwonenden en inwoners van Nieuwleusen. 

In de procedure voor de bestemmingsplanwijziging is een informatieavond voor omwonenden 

georganiseerd (trede 1), met aansluitend een inloop voor overige belangstellenden. Nadien is met een 

van de omwonenden een gesprek geweest, waarbij een aantal zorgen zijn gedeeld. Hiervan hebben 

we kennis genomen en aangegeven daarover bij de verdere plannen in het middengebied de dialoog 

te zullen voeren (trede 2) om deze zorgen zoveel mogelijk weg te kunnen nemen.  

Het bestemmingsplan kenmerkt zich door flexibiliteit die gedurende het ontwerptraject verder wordt 

ingevuld. Het plan van aanpak van fase 2, dat onder leiding van ABC Nova wordt uitgevoerd, gaat in 

op de inbreng van gebruikers en omwonenden:  
De communicatiedoelstelling is het creëren van een breed draagvlak bij alle betrokkenen en het 

behouden van betrokkenheid en enthousiasme. Op deze manier worden alle doelgroepen 

betrokken bij het proces en blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen. De kernwoorden hierbij 

zijn betrokkenheid, pro-activiteit en zorgvuldigheid. 

 

In onderstaand overzicht zijn de drie doelgroepen inzichtelijk gemaakt. Per doelgroep zijn maatregelen 

genoemd inzake de manier van tijdig informeren.  

 
De doelgroep met omwonenden zullen betrokken worden in de ontwerpfase, omdat dan ook duidelijk 

wordt hoe het flexibele bestemmingsplan concreet ingevuld gaat worden. We zullen de omwonenden 

informeren/raadplegen (trede 2) in het ontwerptraject en binnen de projectkaders (financieel, 

functioneel/ruimtelijk, vorm/uiterlijk, buitenruimte) gelegenheid geven om te adviseren (trede 3). 

Zoals door ons al is aangegeven, zullen met omwonenden van de Beatrixlaan over het verkeer enkele 

sessies worden georganiseerd, waarbij binnen kaders en met ondersteuning van verkeerskundige 

experts door de omwonenden zelf oplossingen worden voorgesteld/uitgewerkt (trede 4). 

Voor de mensen in Nieuwleusen heeft het bouwproject consequenties en impact. Er gaat nogal wat 

veranderen. Het is belangrijk dat alle doelgroepen voor en tijdens de realisatie/bouw goed en tijdig 

worden geïnformeerd. Communicatie en omgevingsmanagement creëert draagvlak en kan 

tegelijkertijd veel vragen en problemen voorkomen. Dit wordt onderdeel van het plan van aanpak van 

de aannemer tijdens de aanbesteding (logistiek en bouwverkeer, bouwplaatsinrichting e.a.). 

                                                 
1 handboek burgerparticipatie, maart 2012 
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3. Informatie en dossiervorming 

Gedurende het haalbaarheidsonderzoek tot en met de opstart van fase 2 is het projectdossier in een 

intern systeem vastgelegd. Consequentie hiervan is dat het dossier slechts toegankelijk is binnen de 

gemeentelijke organisatie. Uitwisseling van projectdocumenten met externe partijen heeft 

plaatsgevonden o.a. per email. 

Vanaf dit moment in fase 2 is de behoefte om het projectdossier op onderdelen te kunnen delen met 

externe betrokkenen en partijen. Dit vereist een extern toegankelijk digitaal dossier. Een dergelijke 

applicatie biedt onder andere ook de mogelijkheden om omwonenden van Nieuwleusen en andere 

belangstellenden de voor hen relevante informatie te verstrekken. 

Wij streven vanaf het begin van het project naar transparantie en zullen een dergelijke applicatie ook 

graag inzetten voor een transparant proces rondom het project in het middengebied in Nieuwleusen 
 

4. Duurzaamheid 

Financieel kader voor de realisatie van de plannen vormt het door uw raad beschikbaar gestelde 

krediet (oktober 2015). Dit krediet is gebaseerd op kostenramingen uit het voorjaar 2015. Uw actuele 

visie op en ambities voor duurzaamheid zijn hierin nog niet meegenomen. Wij willen deze echter wel 

integraal betrekken bij de uitwerking van het ruimtelijk-functioneel-technisch programma van eisen 

gedurende fase 2. Ambities zijn meegegeven bij de selectie voor de  architect en adviesbureaus. Over 

de uitkomsten met o.a. de financiële consequenties (investering en exploitatie) zullen wij u informeren 

bij het go/nogo-moment voor de start van fase 3. Op dat moment kunt u eveneens de realisatie van 

uw duurzaamheidsambities toetsen. 

Wij zijn ons terdege bewust dat nieuwbouw van een sporthal en –wanneer u daarover in december 

aanstaande positief besluit- een nieuw Agnieten College de gemeente kansen biedt om duurzame 

gebouwen te realiseren. Deze gebouwen  leveren vervolgens een belangrijke bijdrage aan een 

duurzaam middengebied. Het voormalige Rabobankantoor heeft een wko-installatie, is in 2004 

gebouwd met de toen bekende meest duurzame materialen en is gasloos. Ons streven bij de 

verbouwing is verdere verduurzaming. 

Duurzaamheid is en wordt in de aanbestedingsprocedures als een van de criteria gebruikt waarop 

partijen worden geselecteerd en beoordeeld. 


