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1 Inleiding

1.1 Stand van zaken
Op 15 maart 2007 heeft de raad van Nijkerk besloten om te starten met de ontwikkeling van de 
Kern Nijkerkerveen. De plannen richten zich op de bouw van woningen rond de kern 
Nijkerkerveen en het actualiseren van het bestemmingsplan voor de bestaande kern 
Nijkerkerveen.

De planvorming is begin 2007 gestart samen met bewoners met het opstellen van een 
Leefbaarheidsvisie. Dit traject is in april 2007 beëindigd met het ter kennisgeving aanbieden van 
het rapport ‘Nijkerkerveen 2020: In balans door dynamiek en eigenzinnigheid’ aan het college 
van de gemeente Nijkerk. 

De gemeente heeft vervolgens het Plan van Aanpak Kern Nijkerkerveen ‘Van visie tot realisatie’
opgesteld. Dit Plan van Aanpak (PvA) is door het college vastgesteld en ter kennisgeving aan 
de gemeenteraad verzonden. Op basis daarvan heeft de gemeenteraad op 29 november 2007 
een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van de Kern Nijkerkerveen beschikbaar gesteld. 
In het PvA is het planproces voor deze ontwikkeling als volgt gefaseerd:
- fase 1: opstellen Integraal Programma van Eisen (IPvE) + Voorkeursmodel;
- fase 2: opstellen Masterplan Kern Nijkerkerveen;
- fase 3: uitwerking van deelplannen;
- fase 4: realisatie van deelplannen.

Op 23 april 2009 heeft de gemeenteraad in het kader van de ontwikkeling Kern Nijkerkerveen  
de volgende documenten vastgesteld:
- Modellenstudie inclusief voorkeursmodel Kern Nijkerkerveen;
- Financiële scan modellen Kern Nijkerkerveen.

Met het vaststellen van het voorkeursmodel op 23 april 2009 en het IPvE op 25 juni 2009 is fase 
1 van het planproces Kern Nijkerkerveen afgerond.

Uitwerken eerste deelplan

Uitwerking en 
Realisatie 
Deelplannen

Intentie-
overeenkomst

Realisatie-
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overeenkomst
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1.2 Samenwerking marktpartijen
Naast de programmatische en ruimtelijke uitwerking moet ook de samenwerking met de 
participerende marktpartijen (publiek-private samenwerking) en grondeigenaren in het gebied 
aandacht krijgen. De gemeente heeft een groot deel van de gronden in handen gezamenlijk met 
het bouwbedrijf Van de Mheen. In het planproces worden momenten ingebouwd waarin 
afspraken worden vastgelegd tussen deze partijen in een:
1. Intentieovereenkomst (gekoppeld aan het IPvE en Voorkeursmodel);
2. Samenwerkingsovereenkomst(en) (gekoppeld aan Structuurvisie en Masterplan);
3. Realisatieovereenkomst(en) (gekoppeld aan de uit te werken deelplannen).

Over de intentieovereenkomst tussen de gemeente en Van de Mheen is ambtelijk 
overeenstemming bereikt. Het voornemen is om de intentieovereenkomst in september 2009 te 
tekenen. 

1.3 IPvE en voorkeursmodel
Integraal Programma van Eisen (IPvE)
In het IPvE zijn per beleidsveld de uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen 
waarbinnen het voorkeursmodel moet worden uitgewerkt.

Voorkeursmodel
Het voorkeursmodel vormt het ruimtelijk kader voor de uitwerking van het plan. Het model geeft 
de hoofdstructuren aan voor wat betreft de verkaveling, het verkeer, de waterhuishouding, de 
voorzieningen, het groen e.d. 
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Kenmerken van het voorkeursmodel zijn:
- aantal woningen circa 525 woningen (inclusief zuidoosthoek circa 600 woningen)
- een vernieuwd en krachtig dorpscentrum realiseren
- dichtheid woningen per hectare in dorpskern: 22
- dichtheid woningen per hectare buiten dorpskern: 10
- woningbouwprogramma:

o goedkoop circa 30%
o middenduur circa 30%
o duur circa 40%

Het voorkeursmodel moet financieel neutraal worden ontwikkeld.

1.4 Doel Plan van Aanpak 
Dit Plan van Aanpak (PvA) is een vervolg op het PvA ‘van visie naar realisatie’ en geeft een 
toelichting op de wijze waarop fase 2 uitgevoerd gaat worden. Dit PvA richt zich op de 
uitwerking van het vastgestelde voorkeursmodel in een structuurvisie en twee masterplannen. 
Parallel hieraan wordt ook gestart met de uitwerking van het eerste deelplan.

In het PvA wordt de werkwijze, de uitgangspunten en de fasering vastgelegd. Het PvA beschrijft 
de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de overlegstructuren en de wijze 
van besluitvorming binnen het planproces. Op deze manier is het voor belanghebbenden 
duidelijk hoe gewerkt wordt en kan men zich hieraan committeren. 
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2 Uitwerken voorkeursmodel

2.1 Inleiding
Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde producten “Voorkeursmodel” en “Integraal 
Programma van Eisen” kan de planvorming verder gestalte krijgen. Gezien het ontwikkeltempo 
van 50 – 70 woningen per jaar zal de daadwerkelijke woningbouw gefaseerd plaatsvinden. Het 
is daarom van belang om de hoofdstructuren van het plan verder uit te werken en te detailleren
en daarmee de basis te leggen voor de verdere uitwerking per deelplan. 
In dit stadium van het planproces is het ook van belang om globaal de fasering van de plan vast 
te leggen. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de globale fasering, vervolgens wordt 
aangegeven op welke wijze het voorkeursmodel nader wordt uitgewerkt en gedetailleerd. Tot 
slot wordt ingegaan op de uitwerking van de deelplannen.

2.2 Fasering
Nijkerkerveen wordt gefaseerd ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met bouwtempo,  
grondeigendom, tijdig realiseren van voorzieningen en ruimtelijke afronding van het dorp. Op 
onderstaande tekening is de globale fasering aangegeven.

12

3 4
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De planontwikkeling van Nijkerkerveen verloopt van noord naar zuid. Als eerste wordt gestart 
met het gebied ten noorden van de bestaande kern, gelegen aan de Buntwal. Vervolgens wordt 
in noordwestelijke richting opgeschoven naar het gebied waarin nu nog voetbalvereniging 
Veensche Boys is gesitueerd (deelgebied 2). De totale ontwikkeltijd voor het gebied ten 
noorden van de Nieuwe Kerkstraat (deelgebieden 1 en 2) bedraagt circa 10 jaar. Vervolgens 
wordt overgegaan op de planontwikkeling van het gebied ten zuiden van de Nieuwe Kerkstraat 
(deelgebied 3). Deelgebied 4 maakt geen onderdeel uit van het vastgestelde voorkeursmodel 
en wordt vooralsnog niet meegenomen in de planontwikkeling.

2.3 Uitwerking voorkeursmodel
Het voorkeursmodel moet verder worden uitgewerkt en gedetailleerd, het betreft de volgende 
producten:
1. één structuurvisie voor het gehele plangebied;
2. twee masterplannen (noord en zuid);
3. uitwerking deelplannen.

2.3.1 Structuurvisie
De nieuwe Grondexploitatie wet biedt de mogelijkheid om middels een publiek instrument 
kosten te verhalen voor particuliere initiatieven. De structuurvisie is een instrument dat als 
onderlegger fungeert voor bestemmings- en exploitatieplannen. De structuurvisie vormt hiervoor 
het beleidsmatige kader en kan op de volgende manieren van betekenis zijn voor 
‘bovenlocatiegericht’ beleid:
- de structuurvisie bevat op hoofdlijnen het ruimtelijke beleid. Dit houdt in dat de 

structuurvisie een beeld geeft over potentiële ontwikkellocaties en de grootschalige 
infrastructurele voorzieningen die hiervoor nodig zijn, waardoor een basis wordt gevormd 
voor de toerekening van de kosten in een exploitatieplan;

- de structuurvisie kent een directe koppeling met de verhaalsmogelijkheden van 
‘bovenplanse kosten’ in het exploitatieplan;

- de structuurvisie kent een directe koppeling met contracten, voor zover het de financiële 
bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen betreft. De gemeente en een particuliere eigenaar 
kunnen in een anterieure overeenkomst een bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling 
overeenkomen als de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in de structuurvisie.

De basis voor de structuurvisie is het vastgestelde voorkeursmodel. De structuurvisie geeft de 
hoofdstructuren voor verkeer, verkaveling, groen en water en zoeklocaties voor voorzieningen 
en bedrijvigheid. In dit kader is het van belang om de hiervoor aangegeven randvoorwaarden 
en uitgangspunten uit het IPVE korte termijn nader te detailleren.

Verkeer
Voor de ontsluiting van de uitbreiding wordt de bestaande kern zoveel mogelijk ontlast. Het 
streven is om zwaar verkeer zoveel mogelijk uit de dorpskern te weren. Waar nodig worden 
bestaande profielen van wegen verbreed. Er moeten veilige en logische fietsroutes komen en 
aandacht zijn voor voetgangers. Bovendien moet gekeken worden op welke wijze openbaar 
vervoer een plaats krijgt in het gebied. In de structuurvisie zal de hoofdverkeerstructuur voor de 
toekomstige uitbreiding van Nijkerkerveen worden beschreven en vastgelegd.

Water
In de bestaande kern Nijkerkerveen ondervinden bewoners wateroverlast. De grondwaterstand 
in Nijkerkerveen is hoog en voor de uitbreidingsgebieden is het nodig om op te hogen. Om bij 
de uitbreiding ervoor te zorgen dat in zowel de nieuwe als in de bestaande 
woningbouwgebieden geen wateroverlast ontstaat zal, in nauwe samenwerking met het 
waterschap, een waterstructuurplan worden opgesteld. 

Het waterstructuurplan resulteert in ontwerpuitgangspunten voor de riolering en waterhuishouding 
waarmee een voorontwerp (rioleringsplan, waterhuishoudkundigplan en drainageplan) en 
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uiteindelijk een bestek opgesteld kan worden voor de uitbreiding. Deze ontwerpuitgangspunten 
zijn het resultaat van heldere afspraken over de riolering en waterhuishouding tussen alle 
betrokken partijen en omhelst dus ook de te volgen watertoets procedure. 

Energie
Er wordt voor de gehele locatie een energievisie opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt op welke 
wijze de energievoorziening zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. Dat heeft zowel 
betrekking op energiezuinige woningen als andere gebouwen binnen de energie-infrastructuur. 
Ook de consequenties voor de inrichting van de openbare ruimte moeten hierbij in beeld 
worden gebracht. Wanneer de energievisie opgesteld is worden de optimale energieconcepten 
vastgesteld.

2.3.2 Masterplan noord en zuid
Het noordelijk deel wordt als eerste ontwikkeld. De ontwikkeling van het zuidelijk gedeelte is de 
komende tien jaar niet aan de orde. Om deze reden worden er twee masterplannen opgesteld; 
masterplan noord en masterplan zuid, masterplan noord is als eerste aan de orde.

Kaderstellende onderzoeken
Een van de eerste activiteiten ten behoeve van de uitwerking van het voorkeursmodel in het 
masterplan noord is het uitvoeren van een aantal aanvullende onderzoeken, het betreft:

A - Commerciële- niet-commerciële voorzieningen 
In het voorkeursmodel is een zoeklocatie opgenomen voor de voorzieningen. Dit bevindt zich in 
het noordelijk deel van het plangebied. De precieze omvang, invulling en locatie moet in het 
masterplan worden uitgewerkt. Gemeente Nijkerk voert in het tweede kwartaal van 2009 een 
accommodatieonderzoek uit waarin voor Nijkerkerveen de huidige situatie, de toekomstige 
omvang en locatie in beeld wordt gebracht voor de verschillende voorzieningen (onderwijs, zorg 
en welzijn, sport, commerciële voorzieningen).

Voor onderwijs betekent dit bijvoorbeeld dat beleidsmatig keuzes moeten worden gemaakt over 
het eventueel toevoegen van een nieuwe stroming of het verkennen van de mogelijkheden voor 
een brede school, maar ook wat de kaders zijn vanuit het accommodatiebeleid. Voor zorg en 
welzijn moet de omvang en mogelijke bundeling van activiteiten als kinderopvang, 
woonzorgzone, eerste lijn gezondheidszorg e.d. in beeld worden gebracht.

Veensche Boys
Met de keuze voor het voorkeursmodel voor Nijkerkerveen is er ook voor gekozen om 
voetbalvereniging Veensche Boys te verplaatsen naar de locatie “nabij Starlight”. Deze 
verplaatsing moet nu verder gestalte krijgen. De verplaatsingsopgave van Veensche Boys is als 
apart project aangemerkt. Vanuit het project Nijkerkerveen wordt richting deze projectgroep een 
overzicht gegeven van randvoorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden.

B - Bedrijvigheid
Uit het IPvE blijkt dat er behoefte bestaat naar woon-werkcombinaties. Deze vorm van 
bedrijvigheid kan, indien het zich  beperkt tot een lage milieucategorie, in het gehele 
woongebied een plek krijgen. Onderzocht wordt of in het gebied van de Talmastraat of de zuid-
oosthoek ruimte gemaakt kan worden voor lichte bedrijvigheid. Het beleid van de gemeente is 
er wel op gericht om de extra kantoren en bedrijfsruimte voornamelijk te faciliteren op de 
hiervoor aangewezen locaties elders in de gemeente (bv. De Flier) te benutten. 

Producten
Het Masterplan is een samenhangend pakket van kwaliteits- en juridische instrumenten, 
overeenkomsten en documenten die het raamwerk bieden voor de uitvoering van het project 
Nijkerkerveen. Het masterplan omvat de volgende producten:
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A. Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan
B. Nota civieltechnische uitgangspunten
C. Samenwerking gemeente – Van de Mheen

- Samenwerkingsvorm – GEM
- Juridisch
- Financieel – grondexploitatie (al dan niet gezamenlijk, afhankelijk van 

samenwerkingsmodel)
D. Samenwerkingsovereenkomst(en)/contracten,  afspraken met:

- publieke partijen
- private partijen als mogelijke ontwikkelaar gemeentelijke gronden
- Initiatieven private partijen – structuurvisie – exploitatieplannen/anterieure ovk –

bouwclaims/kostenverhaal

Ad A - Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan
Het stedenbouwkundig plan is de ruimtelijke vertaling van het ambitieniveau dat is 
vormgegeven door het IPvE en het Voorkeursmodel. Dit plan omvat een stedenbouwkundige 
verkaveling voor het gebied waarin de samenhang tussen alle ruimtelijke facetten en aspecten 
zijn geïntegreerd. Het geeft onder meer inzicht in de inrichting van het gebied, de situering van 
voorzieningen, de routing van verschillende verkeersfuncties, water- en groenstructuren, de 
inrichting van het openbaar gebied en de relaties met het omliggende gebied. 

Het beeldkwaliteitplan schetst de architectonische randvoorwaarden behorend bij de 
ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan. In het beeldkwaliteitplan worden samenhangende 
architectuurthema’s ontwikkeld, uitgedrukt in sfeerbeelden en –beschrijvingen. Het 
beeldkwaliteitplan richt zich op de architectonische en bouwkundige uitwerking van opstallen in 
samenhang met de inrichting van de openbare ruimte. 

Ad B - Nota civieltechnische uitgangspunten
De Nota civieltechnische uitgangspunten besteedt aandacht aan de civiel technische eisen die 
aan het plangebied worden gesteld. Aspecten zijn:
- inrichting openbare ruimte (bestrating, afwatering, etc.);
- bestaande en nieuwe ondergrondse voorzieningen (riolering, drainage, kabels en 

leidingen);
- waterhuishouding en kunstwerken;
- bovengrondse voorzieningen (verlichting, straatmeubilair, bewegwijzering, etc.);
- groenvoorzieningen;
- civieltechnische uitvoering en fasering;
- bouwlogistieke voorbereiding en uitvoering;
- oplevering en nazorg.

Ad C - Grondexploitatie
De hoofddoelstelling van dit onderdeel is het zorgdragen voor de financieel-economische 
uitvoerbaarheid van het plan. Het aantonen van de financieel-economische uitvoerbaarheid zal 
gedurende de ontwikkeling en realisatie van het plan voortdurend de aandacht krijgen. Als 
onderdeel van deze fase zal worden opgesteld: 
- een gedetailleerde grondexploitatie behorende bij het stedenbouwkundig plan;
- een hieruit afgeleide deelplanexploitatie gericht op de uitwerking in deelplannen; 
- een risicoanalyse waarin de gevoelige onderdelen van het plan zichtbaar worden gemaakt.
De grondexploitatie vormt de basis voor een uit te werken planmonitorings- en 
projectadministratiesysteem waarmee de ruimtegebruikuitgangspunten voor het plan en de 
verschillende kostenposten uit de basisexploitatie, gedurende het planproces, bewaakt worden.

In dit stadium van het planproces zal ook, aan de hand van normatieve ervaringscijfers, globaal 
inzicht worden gegeven in te verwachten (jaarlijkse) kosten voor beheer en onderhoud.
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Ad D – Samenwerking 
Gemeente – Van de Mheen
De gemeente en bouwbedrijf Van de Mheen hebben een groot deel van de gronden gelegen in 
het plangebied gezamenlijk in bezit. Om de gronden tot ontwikkeling te brengen moeten beide 
partijen een vorm van samenwerking uitwerken. De eerste stap in deze richting is gezet door 
het opstellen van een intentieovereenkomst. De volgende stappen zijn:
- uitwerken van het eerste deelplan waarbij ervaring wordt opgedaan in het gezamenlijk 

voeren van de grondexploitatie;
- Op basis van de opgedane ervaring de samenwerkingsvorm uitwerken in juridische 

afspraken/contract;
- Uitwerken gezamenlijke grondexploitatie.

Private partijen als mogelijke ontwikkelaar gemeentelijke gronden
Voor de gronden die de gemeente in ontwikkeling wil brengen, zal zij een private partij selecteren. 
De gemeente heeft de keuze hiervoor een marktpartij te vragen die nog rechten heeft op een 
bouwclaim, of dat zij op de opgave met een aanbesteding op de markt zet. In dit laatste geval is 
het van belang documenten te vervaardigen op basis waarvan op kwaliteit en prijs kan worden 
beoordeeld.

Ook voor de sociale woningen dient een partij te worden geselecteerd. De wijze waarop deze 
selectie wordt gedaan moet verder worden uitgewerkt.

Overige initiatieven
Wanneer de gemeente ertoe besluit medewerking te willen verlenen aan een particulier initiatief 
moet met deze partij afspraken gemaakt worden. De te onderscheiden stappen hierbij zijn:
- de partij conformeren aan de opgave en het daarvoor te doorlopen proces. De partij dient in te 

stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals beschreven in dit Plan van 
Aanpak, het voorkeursmodel en het IPvE;

- De partij te conformeren aan de ruimtelijke-, kwalitatieve, juridisch planologische en financiële 
uitgangspunten zoals omschreven in het Structuurvisie en Masterplan.

- Of een anterieure overeenkomst sluiten of een exploitatieplan opstellen om plankosten te 
kunnen verhalen.

Publieke partijen
Met publieke partijen moeten afspraken worden vastgelegd over specifieke onderdelen van het 
plan, bijvoorbeeld afspraken met de Gasunie ten aanzien van de gasleiding, afspraken met het 
waterschap en overige relevante publieke partijen. 

2.3.3 Uitwerken deelplannen
De uitwerking van het plan voor Nijkerkerveen zal gefaseerd plaatsvinden. Op basis van de 
kaders zoals gesteld in de Masterplannen worden de deelplannen verder uitgewerkt zodanig 
dat tot realisatie kan worden overgegaan. 

Per deelplan:
- wordt een startnotitie opgesteld waarin de belangrijkste randvoorwaarden en 

uitgangspunten en de planning voor de ontwikkeling van het betreffende deelplan zijn 
opgenomen;

- wordt voor archeologie, flora en fauna, externe veiligheid, geluid etc. nader onderzoek 
verricht ten behoeve van het bestemmingsplan;

- wordt op basis van de uitgewerkte verkaveling een bestemmingsplan opgesteld. 
- Vervolgens wordt het bouwrijpmaken voorbereid, de ontwerpen van de opstallen gemaakt, 

gebouwd en de openbare ruimte ingericht.
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Voor het bestaande dorp en het zuidelijk deel van Nijkerkerveen wordt daarnaast een 
(conserverend) bestemmingsplan opgesteld, de bestaande situatie wordt bestemd. Hiermee 
worden ongewenste ontwikkelingen in het zuidelijk deel van Nijkerkerveen tegengegaan en 
wordt voldaan aan de doelstelling om alle gemeentelijke bestemmingsplannen te actualiseren 
voor 2013.

Deelplan 1
Met het oog op de financiële haalbaarheid van het plan is ervoor gekozen om parallel aan het 
opstellen van het Masterplan noord alvast te starten met de ontwikkeling van Deelplan 1.

Voor het eerste deelplan wordt als pilot voor een gezamenlijke exploitatie gekozen. Hiertoe is 
een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen in voorbereiding. Uitgangspunt hierbij is dat 
de grondexploitatie voor het eerste deelplan gezamenlijk wordt gevoerd. Voor het eerste 
deelplan loopt de gemeente dan ook 50% van het ontwikkelingsrisico. Als de ervaringen uit het 
eerste deelplan positief zijn wordt er voor het volgende deelplan(nen) dezelfde 
samenwerkingsvorm gehanteerd. 
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3 Organisatie

3.1 Inleiding
De projectorganisatie bestaat uit twee onderdelen:
- projectorganisatie Nijkerkerveen;
- uitvoeringsorganisatie deelplan 1.

De opzet is ingegeven vanuit de wens om parallel aan het opstellen van de Structuurvisie en 
het Masterplan ook de ontwikkeling van deelplan 1 te starten.

3.2 Projectorganisatie Nijkerkerveen
De projectorganisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Maatschappelijke en 
Ruimtelijke Ontwikkeling en verzorgt de coördinatie van alle interne en externe activiteiten 
gericht op het opstellen en uitvoeren van de plannen voor de locatie.

De dagelijkse leiding van het project en de projectorganisatie is in handen van een projectleider
en wordt geassisteerd door een projectassistent. De verschillende gemeentelijke afdelingen 
zullen vanuit hun (beleids)expertise een bijdrage leveren. Inbreng van externe adviseurs en 
marktpartijen wordt onder aansturing van de projectleider tot stand gebracht.

Gemeenteraad

B&W

Raadscommissie

Stuurgroep
Kern Nijkerkerveen

Projectgroep
Kern Nijkerkerveen

werkgroep
Masterplan 

Noord

werkgroep
Voorzieningen

werkgroep
Deelplan 1

werkgroep
Structuurvisie

Communicatie

Projectorganisatie
Kern Nijkerkerveen
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Ambtelijk opdrachtgever: Afdelingsmanager MRO (Peter Toonen)
Projectleiding: Annemiek Hoitinga en Toon van Nuland
Stuurgroep: Wethouder ruimtelijke ordening 

Wethouder Economische Zaken
Manager MRO
Manager Infra

Projectgroep: Projectleider en de projectmedewerkers
Werkgroep Deelplan 1: Projectleider, projectmedewerkers en Van de Mheen
Werkgroepen (Voorzieningen,
Masterplan/Structuurvisie): Projectleider en projectmedewerkers

Rol Taak Bevoegdheden

Bestuurlijk opdrachtgever - inhoudelijke aansturing en 
besluitvorming;

- afstemming politiek en 
maatschappelijk;

- voorzitter stuurgroep

- beslissingsbevoegdheid als 
onderdeel van B&W

Ambtelijk opdrachtgever - proces sturing;
- afstemming management

- beslissingsbevoegdheid in 
organisatorische zaken

- tekenbevoegdheid geld en 
tijd

Projectleider - dagelijkse procesleiding;
- voorzitter projectgroep

Projectmedewerkers - adviseurs

Stuurgroep - sturend en besluitvormend tot het 
moment van de formele 
besluitvorming in het college/raad.

- voorbereidende 
besluitvorming op college en 
raad.

Projectgroep - het coördineren van omschreven 
producten en studies. Afstemming 
diverse werkgroepen.

- voorbereidende 
besluitvorming stuurgroep

Werkgroepen - produceren van omschreven 
(deel)producten en studies.

- uitvoering

Communicatie - verzorgen communicatie tussen 
gemeente en begeleidingsgroep en 
andere doelgroepen.

Werkgroepen
Er zijn vier werkgroepen die verschillende onderdelen van het plan verder uitwerken:
- Werkgroep Structuurvisie, belast met het opstellen van de structuurvisie
- Werkgroep Masterplan Noord, belast met het opstellen van het Masterplan-Noord; 
- Werkgroep Deelplan 1, draagt zorg voor het uitwerken van deelplan 1;
- Werkgroep Voorzieningen, verricht het onderzoek naar de omvang, locatie en invulling van 

de voorzieningen (onderwijs, welzijn/zorg, sport, commerciële voorzieningen).

De voorzitter van elke werkgroep neemt plaats in de projectgroep Kern Nijkerkerveen waarmee 
de kennisoverdracht is gewaarborgd.

Projectoverleg
Overleg tussen projectwethouder en projectleider. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld 
over de stand van zaken van het project en worden de eventuele knelpunten in het planproces 
geïnventariseerd. Het doel van dit overleg is vooral om elkaar geïnformeerd te houden. 
Mochten er tijdens dit overleg knelpunten geconstateerd worden die nadere besluitvorming 
vereisen, dan wordt dit voorgelegd aan de stuurgroep respectievelijk het betreffende 
besluitvormingsorgaan. Dit stafoverleg stelt de agenda van de stuurgroep vast.



Plan van Aanpak Kern Nijkerkerveen – Uitwerken voorkeursmodel 14

3.3 Uitvoeringsorganisatie deelplan 1
De gemeente en Van de Mheen werken afspraken uit in een overeenkomst over de 
samenwerking bij de ontwikkeling van Nijkerkerveen. De planontwikkeling van deelplan 1 dient 
als pilot voor de samenwerking (paragraaf 2.3.3), waarbij partijen gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de grondexploitatie. De organisatiestructuur voor deze pilot wordt uitgewerkt in de 
Startnotitie van deelplan 1.
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4 Communicatie

De ontwikkeling van het plan voor Nijkerkerveen is vooral ook een communicatie opgave. De 
wijze waarop het plan en het daartoe te doorlopen planproces naar buiten toe wordt 
gepresenteerd zal van grote invloed zijn op de acceptatie van en het draagvlak voor het plan. 
Het planproces bevat ook formele inspraak- en overleg situaties, die voortvloeien uit de Wet en 
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

De gemeente Nijkerk geeft de ontwikkeling van Nijkerkerveen op interactieve wijze met de 
bewoners van Nijkerkerkerveen vorm. Dit heeft als eerste resultaat gehad het aan het college 
aanbieden van de Leefbaarheidsvisie door de bewoners. Vervolgens is een begeleidingsgroep 
in het leven geroepen die het college heeft geadviseerd over het te kiezen voorkeursmodel

Communicatieplan
Met de uitwerking van het voorkeursmodel start een nieuwe fase in het 
planontwikkelingsproces. De kaders van de uitwerking zijn gesteld in het IPvE en het 
Voorkeursmodel. Het is van belang om nu in breder kader vanuit de gemeente te 
communiceren richting de bewoners van Nijkerkerveen.

Hiertoe wordt een specifiek communicatietraject uitgewerkt, uitmondend in een 
communicatieplan, dat de ontwikkeling van de locatie gedurende de fase van planvorming en 
uitwerking op een heldere en wervende wijze begeleidt. Het plan zal aandacht schenken aan de 
mogelijkheden om instanties, verenigingen, belanghebbenden en een aantal specifieke 
doelgroepen in en rond het plangebied te informeren en te betrekken bij het planproces. 

Daarnaast zullen op diverse momenten binnen het planvormingsproces aparte (informele) 
bijeenkomsten met de leden van de raad worden georganiseerd om op verschillende 
onderdelen van het plan uitgebreid van gedachten te wisselen. 
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5 Planning en besluitvorming

5.1 Planning
De planning op hoofdlijnen ziet er als volgt uit:

Fase 1: opstellen IPvE + Voorkeursmodel: mei/juni 2009
Fase 2: opstellen:
 Kaderstellende onderzoeken: 

 Waterstructuurplan
 Energievisie
 Accommodatie voorzieningen
 Besluit goedkope woningbouw

 Structuurvisie: 
 Masterplan Noord: 
 SOK gemeente/Van de Mheen

eind ’09

eind ‘09
juni ‘10
juni’10

Zoals eerder genoemd, wordt het eerste deelplan parallel aan het opstellen van de 
Structuurvisie en het Masterplan worden uitgewerkt. Hiervoor wordt een startnotitie opgesteld 
waarin de randvoorwaarden, uitgangspunten en bijbehorende planning is uitgewerkt.

De bovenstaande planning is haalbaar mits:
- er geen bezwarenprocedure wordt gestart tegen het bestemmingsplan;
- er sprake is van voortvarende bestuurlijke besluitvorming;

5.2 Besluitvorming
Indien binnen de gemeentelijke organisatie sprake is van gebrek aan capaciteit en/of expertise 
zal – in overleg met de manager MRO - extern deskundigheid worden ingehuurd. 

De stuurgroep stelt de producten vast en legt deze ter besluitvorming voor aan het college of de 
raadscommissie en de raad. Het besluitvormingsproces voor het project ziet er als volgt uit:

Fase 2: 
- Structuurvisie vaststellen door de raad
- Masterplannen Noord en Zuid vaststellen door de raad
- Waterstructuurplan vaststellen door college van B&W
- Beleid voorzieningen vaststellen door college van B&W
- Energiescan vaststellen door college van B&W

Fase 3 en 4: 
- Uitwerken en realiseren deelplannen door het college binnen gestelde kaders 

Masterplannen.

Met deze bestuurlijke behandeling van de producten in het kader van het 
planontwikkelingsproces wordt het bestuurlijk draagvlak voor het uiteindelijk te realiseren plan 
verankerd.
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6 Financiën

6.1 Planontwikkelingskosten
De begroting (zie bijlage) voor fase 2 omvat alle kosten die worden gemaakt. Binnen deze 
begroting is onderscheid gemaakt in een drietal kostensoorten, te weten:
- producten; 
- personele inzet (zowel ambtelijk als extern);
- middelen en proceskosten (m.n. communicatie).

In het voortraject zijn al kosten gemaakt voor de ontwikkeling van de plannen en het begeleiden 
van het proces met de bewoners. Voor de uitvoering van fase 1 is een voorbereidingskrediet 
verleend door de gemeenteraad. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van fase 2 –
voordat een samenwerkingsmodel is vastgesteld + grondexploitatie is geactiveerd – wordt een 
aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd.

Het totale bedrag aan planontwikkelingskosten zal ten laste worden gebracht van de kostenpost 
‘Planontwikkelingskosten’ (POK) van de nog te activeren grondexploitatie voor de ontwikkeling 
van Nijkerkerveen.

6.2 Subsidiebijdragen
Gedurende de ontwikkeling van het project zal voortdurend aandacht worden besteed aan 
mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidies. Te denken valt aan subsidies in het 
kader van infrastructuur, openbaar vervoer en bereikbaarheid, archeologie & cultuurhistorie, 
waterhuishouding en natuur en milieu.

6.3 Monitoring en administratie
Voor het project Nijkerkerveen geldt de verwachting dat de gemeente voor haar kostenverhaal 
deels moet terugvallen op het publiekrechtelijke instrumentarium van de Grondexploitatiewet. 

De toepassing van de Grondexploitatiewet vraagt om een goede administratie van de kosten en 
opbrengsten in de grondexploitatie. Allereerst om de budgetten in de grondexploitatie te 
bewaken en te beheren. Daarnaast geldt per 1 juli  2008 door het van kracht worden van de 
nieuwe Wro, en meer specifiek de Grondexploitatiewet, een tweede reden. Het uitvoering geven 
aan de Grondexploitatiewet en via het publiekrechtelijke spoor kostenverhaal plegen, impliceert 
dat de gemeente bij het afsluiten van een exploitatieplan een eindafrekening moet gaan 
opstellen. Consequentie van deze eindafrekening kan zijn dat restitutie moet plaatsvinden van 
een deel van de ingevorderde exploitatiebijdrage aan een exploitant. 

Om de eindafrekening (en herzieningen) transparant en betrouwbaar op te kunnen stellen is 
een nauwgezette administratie een vereiste Dit project fungeert als pilot voor de inrichting van 
de projectadministratie welke aansluit bij de nieuwe Grondexploitatiewet.
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