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Doel:
Kennis te nemen van het plan van aanpak WOC Campus Nieuwleusen.
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Inleiding: 
In 2014 en 2015 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het Kulturhusconcept in het 
middengebied van Nieuwleusen. De uitkomsten zijn verwoord in de startnotitie “Samen komen tot de 
kern”, die door uw raad in oktober 2015 is vastgesteld. De startnotitie beschrijft de realisatie 
gedurende de komende jaren. Uw raad heeft financiële middelen gereserveerd voor het vervolg van 
het project: de verbouw Rabokantoor tot Kulturhus en de nieuwbouw van sporthal De Schakel. Het 
plan van aanpak gaat in op de vervolgstappen voor de verdere realisatie van het Kulturhusconcept.

Kernboodschap:
Uw raad heeft het college de opdracht gegeven voor de vervolgstappen van het project WOC Campus 
Nieuwleusen. Dit plan van aanpak beschrijft hoe het college uw opdracht zal uitvoeren. In het plan van 
aanpak is onder andere genoemd dat uw raad op logische en natuurlijke momenten in het proces zal 
worden geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van het project. Het begin is zo’n 
natuurlijk moment om uw raad te informeren over de aanpak en planning.

Duurzaamheid:
In de uitwerking van de plannen is bij fase 2 is rekening gehouden met het in kaart brengen van de 
duurzaamheidsaspecten voor de realisatie van het Kulturhusconcept.

Communicatie:
Met betrokken deelnemers worden het plan van aanpak en de vervolgstappen toegelicht en 
besproken. Een communicatieplan is onderdeel van het plan van aanpak.

Vervolg:
De vervolgstappen van het project bestaan uit:
 de uitwerking (fase 2) van eerdere uitkomsten haalbaarheidsonderzoek voor de verbouw van het 

voormalige Rabobankkantoor en de nieuwbouw van de sporthal De Schakel, 
 het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek (fase 1) voor het onderwijs (voortgezet- en 

basisonderwijs).
De uitkomsten worden uw raad afzonderlijk voorgelegd voor go/nogo-besluiten op respectievelijk fase 
3 (Rabokantoor en sporthal De Schakel) en fase 2 (Onderwijs, met onderscheid in prioriteit van het 
VO en het PO).

Bijlagen:
Plan van aanpak WOC Campus Nieuwleusen.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


