Op weg naar een toegankelijk
dorp aan de plassen
Haalbaarheidsstudie Dorpsvisie Vinkeveen

Definitief

Versie 2.0

14 februari 2017

Auteurs:
R. Bredewold (Interegion Groep)
M. Plukkel (gemeente De Ronde Venen)

Conclusiekaart

1. Herenweg wordt gezamenlijk verblijfsgebied voor auto, fiets en voetganger.
2. Uitbreiden van het watersysteem en herstel beschoeiingen.
3. Recreatief centrum. Verbinden Plassen en Ringvaart.
4. Landschapsherstel is woonkwaliteit voor bestaande en nieuwe bewoners.
5. Zichtlijnen van en naar de Plassen.
6. Groene dorpsentree. Groene koppen.
7. Behoud van historische waarde.
8. Gebiedseigen inrichting.
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1.0 Aanleiding
1.1

Dorpsvisie op hoofdlijnen

De dorpsvisie is in de raadsvergadering van 6 februari 2014 vastgesteld.
Het schetst een beeld van Vinkeveen in 2025 en geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen. Binnen
deze kaders kunnen gemeente, provincie, grondeigenaren en inwoners hun plannen verder uitwerken.
Samengevat is de visie dat Vinkeveen een dorp aan de Plassen wordt. De dorpsvisie Centrum
Vinkeveen schetst met de beantwoording van onderstaande twee vragen een toekomstbeeld dat aan
deze visie voldoet. De twee vragen zijn:
1 Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd?
2 Hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?

1.2

Procesplan

Hoe haalbaar is de visie? Om daar zicht op te krijgen heeft de gemeenteraad het college gevraagd
een procesplan (ontwikkelstrategie/ ontwikkelkader) te schrijven voor de gebiedsontwikkeling Centrum
Vinkeveen. Het procesplan geldt hierbij voor zowel de gemeente als voor grondeigenaren en
ontwikkelaars. In het procesplan zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de ontwikkeling tot stand komt,
in de verdere uitwerking en vervolgstappen komen de details in beeld.
In het procesplan wordt de haalbaarheid als volgt gedefinieerd:
“Hoe kan een financieel en ruimtelijk haalbaar plan worden ontwikkeld voor het centrum van
Vinkeveen dat kan rekenen op draagvlak bij grondeigenaren, inwoners en ondernemers?”
Het procesplan is in de raadsvergadering van 6 maart 2015 vastgesteld.

1.3

Verkenning haalbaarheid

In de periode maart 2015 tot oktober 2016 is de verkenning uitgevoerd. De resultaten van deze
verkenningsfase moeten duidelijkheid geven over de haalbaarheid van de wensen en ambities uit de
Dorpsvisie. Een belangrijk onderdeel uit deze haalbaarheidsanalyse is het behoud van draagvlak
onder de inwoners en ondernemers van Vinkeveen.
Het procesplan dient als kader om het proces van de verkenning te structureren. Ten behoeve van het
behoud van draagvlak is een klankbordgroep geïnstalleerd, bestaande uit een afvaardiging van
omwonenden, bewonersvereniging InVinkeveen en de Ondernemersvereniging.
Voor de communicatie zijn informatiebijeenkomsten voor gemeenteraad en inwoners, interviews,
nieuwsbrieven en (social)media ingezet. Tevens is de voormalige kantine van betonwarenfabriek De
Adelaar ingericht als informatiecentrum.
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1.4

Rolverdeling

De visie voor het centrum van Vinkeveen is ambitieus, de opgaven zijn complex, er zijn veel partijen
betrokken met verschillende belangen, de markt is veranderd en naar verwachting zijn er lange
doorlooptijden. De visie is geen louter commerciële ontwikkeling. Vele wensen en ambities zijn
ingestoken om Vinkeveen (recreatief) aantrekkelijker te maken, de leefbaarheid te vergroten en het
gewenste voorzieningenniveau op peil te houden. Maar misschien nog wel belangrijker is de vraag
waar de behoeftes en de wensen van beoogde toekomstige gebruikers en bewoners liggen.
Rol gemeente
De rol van de gemeente hierin is veranderd. Bij traditionele gebiedsontwikkelingen koopt de gemeente
grond, maakt het bouwrijp en verkoopt het door aan projectontwikkelaars. De grondexploitatie en
bijbehorende risico’s liggen bij de gemeente. Deze risico’s zijn in een aanbod gestuurde markt
acceptabel. Tegenwoordig voert de gemeente geen actief grondbeleid en voor de uitwerking van de
visie doet de gemeente een beroep op (private) initiatiefnemers, waarbij de gemeente het proces
faciliteert. Bijvoorbeeld door, in samenwerking met anderen, de kaders (bijvoorbeeld visies en
programma’s) te bepalen waarbinnen de ontwikkeling moet plaats vinden en door mee te werken aan
(planologische) procedures (bijvoorbeeld wijziging van bestemmingsplan). Hierbij is de wens om
voldoende flexibiliteit in de kaders en bestemmingsplannen te bouwen om een brede focus op
marktpotenties te houden.
De gemeente neemt, naast haar publieke taken, de rol als regisseur op. Hierbij wordt gedoeld op het
zoeken naar initiatiefnemers die delen van de opgaven willen ontwikkelen en realiseren. Tevens zal
de gemeente een coördinerende rol hebben in de afstemming tussen de verschillende onderdelen en
een communicatierol als het gaat om informatieverstrekking naar belangenverenigingen en bewoners.
De gemeente vervult een coördinerende taak in het bovengemeentelijk overleg. De gemeente blijft
eindverantwoordelijk voor het ruimtelijke beleid en nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen doorgaan als
de gemeente daarvoor ‘toestemming’ geeft.
Rol grondeigenaren en markt
Gebiedsontwikkelingen zullen meer van onderaf moeten worden geïnitieerd in plaats van dat ze van
bovenaf worden opgelegd. De grootste grondeigenaar (betonfabriek de Adelaar) heeft aangegeven
het initiatief te willen nemen en heeft hiervoor de commerciële marktpartij Timpaan benaderd. De
Adelaar, Timpaan en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten om de verkenningsfase uit te
voeren en, bij gebleken haalbaarheid en positieve besluitvorming, de ontwikkelingen verder vorm te
geven.
De Adelaar en Timpaan hebben met verschillende grondeigenaren intentie overeenkomsten gesloten,
om ook deze gronden mede tot ontwikkeling te brengen. Bij vrijwel alle grondeigenaren is draagvlak
ontstaan voor de verdere uitwerking van de dorpsvisie.
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1.5

Overlegstructuren

Vanuit de samenwerking tussen de gemeente, Adelaar en Timpaan is een overlegstructuur
opgebouwd, die is vormgegeven in de zogenoemde ‘Aanjaagtafel’.
Hierbij is invulling gegeven aan het organisatieschema zoals deze in het Procesplan was
vormgegeven.
In onderstaand schema is de organisatie en communicatie van de verkenningsfase weergegeven.
Gemeentelijke organisatie
Gemeenteraad

College van B&W

Gezamenlijke organisatie

Extern

Grondeigenaren

Provincie Utrecht

Initiatiefnemer Adelaar en

Waterschap

Timpaan

belangenorganisaties

Aangesloten grondeigenaren

Bestuurlijke
Opdrachtgever
Wethouder Moolenburgh

Aanjaagtafel
Gemeente
Grondeigenaar Adelaar
Ontwikkelende partij Timpaan

Ambtelijk opdrachtgever
Afdelingshoofd RO

Projectleider

Klankbordgroep
Omwonenden
Ondernemersvereniging
InVinkeveen

Teamleden

Figuur 1: Processchema
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Externe expertise

1.6

Leeswijzer

Deze rapportage van de verkenningsfase is alsvolgt opgebouwd.
In hoofdstuk 2 zijn twee hoofdvarianten van de dorpsvisie weergegeven. Het onderscheidt tussen de
varianten wordt gevormd door de aansluiting van Vinkeveen op de N201.
Variant 1: verbeterde huidige aansluiting van Vinkeveen op de N201
Variant 2: nieuwe dorpsontsluiting op de N201
In hoofdstuk 3 zijn de ruimtelijke doelen, zoals deze in de Dorpsvisie zijn weergegeven, nader
uitgewerkt. Iedere ruimtelijke doel start met een kader van huidige situatie, blokkades en gewenste
situatie uit de Dorpsvisie, gevolgd door de bevindingen en conclusies uit de Verkenningsfase.
In hoofdstuk 4 wordt benoemd welke aandachspunten er vanuit andere beleidsvelden zijn, welke niet
direct een relatie hebben met een specifiek plandeel. Hierbij valt te denken aan duurzaamheid of
onderzoek in het kader van natuurwetgeving.
In hoofdstuk 5 is de financiele aanpak uitgewerkt met bijbehorende dekkingsvoorstellen.
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het draagvlak voor de plannen.
De te verwachten planprocedures en het voorziene vervolgtraject is weergegeven in hoofdstuk 7.

Naar aanleiding van de commissiebehandeling van Centrumplan Vinkeveen op 6 december 2016 is
deze rapportage op een aantal punten aangepast en aangevuld.
De hoofdstukken 5.2 (Kosten, dekking en risico’s) en 7.0 (Vervolg) zijn in hun geheel vervangen. In
hoofdstuk 3.1 (Nieuwe verkeersaansluiting op de N201) is studiemodel 7 toegevoegd.
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2.0 Van Visie naar Plan
In dit hoofdstuk wordt de complete uitwerking van de dorpsvisie weergegeven. Hierdoor wordt getracht
het totale beeld en de onderlinge samenhang te versterken. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens nader
ingegaan op de diverse onderdelen.
In onderstaande figuur is het totale onderzoeksgebied weergegeven.

figuur 2: Onderzoeksgebied Dorpsvisie

Voor de totale visie zijn twee varianten uitgewerkt. Deze varianten hebben betrekking op de
dorpsontsluiting van Vinkeveen. Uit de verkenning van de dorpsvisie is gebleken dat er twee
ontsluitingsvarianten zijn die kansrijk zijn voor verdere uitwerking.

2.1

Variant 1, verbeterde huidige aansluiting op N201

Deze variant gaat uit van het verbeteren van de huidige dorpsontsluiting op de N201. De verbeterde
ontsluiting omvat de volgende aspecten.


Verhogen van het huidige viaduct.



Verlengen van de huidige opritten.



Herinrichten van de Herenweg.

Het verhogen van het viaduct en het verlengen van de opritten wordt volledig uitgevoerd en
gefinancierd door de provincie.
Op het noordelijke gedeelte van de Herenweg wordt voorgesteld om geen mogelijkheden voor
(lang)parkeren meer te bieden op de weg. Het parkeren wordt aangeboden op de centrumlocatie en in
de gebieden achter de bestaande lintbebouwing. Hiermee wordt de doorstroming van het verkeer op
dit deel van de Herenweg verbeterd. De ontsluiting van de nieuwe woonvelden vindt plaats op de
Herenweg.
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Figuur 3: totale planvisie, variant verbeterde huidige aansluiting op N201

Waterbeleving
De dorpsontsluiting naar de plassen wordt vormgegeven door een openbaar toegankelijk centrum aan
de plassen. Dit centrum wordt gesitueerd op het terrein van voormalig betonwarenfabriek De Adelaar
en de naast gelegen locatie van aannemersbedrijf De Haan. Vanaf dit centrum zijn de, nader in te
vullen, dijksterreinen te bereiken voor bijvoorbeeld dagrecreatie. Aan de noordkant van de provinciale
weg is ruimte voor een uitbreiding of spreiding van de passanten-, commerciële haven zoals deze aan
de zuidkant is gelegen. Langs de kades van het nieuwe centrum worden voorzieningen voor tijdelijke
aanleg van boten gesitueerd.
Aan de noordgrens van het centrumgebied wordt een doorgaande vaarroute gecreëerd die, via een
beweegbare brug in de Herenweg, aansluit op de Ringvaart. Hiermee wordt een extra verbinding naar
de plassen gecreëerd, welke tevens aansluiting vindt bij het regionale sloepennetwerk. Tevens zullen
naast de brug in de Herenweg aanlegmogelijkheden voor boten komen. De beleving van water, de
plassen en het dorp wordt hiermee sterk vergroot. In deze variant is het wel zo dat de brug een lage
bedieningsfrequentie kan krijgen aangezien de Herenweg als hoofdontsluiting blijft fungeren.
Centrumgebied
Het centrumgebied op de locatie van voormalig betonwarenfabriek De Adelaar en het naastgelegen
terrein van aannemersbedrijf De Haan, is bedoeld als hét centrale knooppunt tussen de Vinkeveense
plassen en het dorp Vinkeveen.
Het gebied moet bijdragen aan:


Leefbaarheid voor Vinkeveen, grotere beleving van het water.
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Aantrekkelijkheid voor (watersport)toerist om naar het dorp Vinkeveen te gaan, waardoor de
economische weerbaarheid wordt vergroot.

Dit heeft geresulteerd in de volgende uitgangspunten:


Goede bereikbaarheid vanaf de weg en vanaf het water met voldoende parkeer- en
aanlegmogelijkheden.



Openbaar karakter van het gebied en aansluiting bij directe recreatie aan de plassen.



Voldoende Horeca en detailhandel om een aantrekkelijk gebied te creëren waardoor de
inwoners van Vinkeveen, de watersportrecreanten en andere toeristen naar dit gebied komen.



Een pleinfunctie aan het water waar kleinschalige evenementen kunnen worden
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een braderie.



Gemixte woonfuncties.

Wonen
Binnen het onderzoeksgebied van de dorpsvisie wordt aan de westzijde van de Herenweg een
gedifferentieerd woonmilieu gecreëerd.
Aan de noordkant vanaf de N201 zijn woningen direct aan open vaarwater gesitueerd. Uit regionaal
woningbehoefte onderzoek (zie bijlage) is gebleken dat voor een dergelijk gebied met name behoefte
is aan vrijstaande en geschakelde woningen. Een dergelijk woonmilieu wordt gekoppeld aan een
waterrijk gebied, herstel van oorspronkelijke verkaveling en inbedding van gebiedseigen natuur.
Wandelen en varen door dit gebied moet de gevoelswaarde geven van de kwaliteitsaspecten van
Vinkeveen.
Ten zuiden van de N201 is maar beperkte mogelijkheid voor ontwikkeling. De Herenweg, waar dit
deelgebied op ontsluit, heeft namelijk in de huidige vorm onvoldoende capaciteit om een extra
verkeersgeneratie van dit gebied te verwerken.

Figuur 4: overzicht wonen ten zuiden van de N201 bij variant 1
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2.2

Variant 2, Nieuwe dorpsontsluiting op de N201

Het zuidelijke gedeelte van de Herenweg en de Kerklaan kent een zware belasting aan (woon/werk)
verkeer. Feitelijk ontsluit het grootste gedeelte van Vinkeveen via deze wegen richting de N201. De
Kerklaan en de Herenweg kenmerken zich door het gemengde verkeersgebruik. Gemotoriseerd
verkeer domineert met daarbij langzaam verkeer en voetgangers. Aan de Kerklaan is tevens een
basisschool gevestigd.
Om een duurzame verbetering van de ontsluiting van het dorp te leveren is een variant uitgewerkt
waarin het gemotoriseerde verkeer met een nieuwe aansluiting via de veendijk wordt afgewenteld. In
zuidelijke richting sluit deze aan op de Roerdompstraat/Kerklaan en in noordelijke richting op de
Baambrugse Zuwe. De huidige op en afritten van de N201 komen hiermee te vervallen. Het
bestaande viaduct wordt niet verhoogd. Deze verhoging is niet meer noodzakelijk omdat het
vrachtverkeer via de nieuwe ontsluiting wordt geleid.
De Kerklaan en de Herenweg blijven wegen voor gemengd verkeer, maar zullen, conform de
prognoses sterk in gebruiksintensiteit afnemen. De gebruikskwaliteit alsmede de uitstraling van de
Herenweg zal hierdoor fors toenemen.

F

Figuur 5: totale planvisie, variant nieuwe aansluiting op N201
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Waterbeleving
De ontsluiting van de plassen naar het dorp en de aansluiting op de Ringvaart kent dezelfde opzet als
in de eerste variant, zijnde het verbeteren van de huidige aansluiting op de N201. Verschil is dat bij
deze variant de doorvaart intensiever gebruikt zal kunnen worden omdat de Herenweg rustiger wordt
en de brug een hogere bedieningsfrequentie kan krijgen.
Centrumgebied
De opzet van het centrumgebied blijft ongewijzigd ten opzichte van de variant waarin de huidige
aansluiting op de N201 wordt verbeterd (variant 1).
Wonen
De nieuwe ontsluiting van het dorp via de Veendijk biedt de kans om van de huidige achterkant van
het slagenlandschap, de nieuwe entree van het dorp te maken. De kwaliteitsambitie van de entree
wordt ingestoken op een groene uitstraling waarin water, natuur en goed wonen de boventoon voeren.

Figuur 6: Achterzijde van slagenlandschap wordt entree van het Dorp

Aan de westzijde van de Herenweg wordt een gedifferentieerd woonmilieu gecreëerd, dat, in
uitbreiding op de eerste variant, zich uitstrekt tot achter de hervormde kerk. In het gedeelte achter
deze de kerk wordt de nieuwe dorpsontsluiting gesitueerd, omgeven door een groene entree.
Daarnaast is ruimte voor een kleinschalige opzet van ruime kavels in een groene omzooming.
Ten zuiden van de N201 wordt het gebied meer dorpsgericht opgezet. Meer rijwoningen afgewisseld
met vrijstaande en geschakelde woningen en enkele appartementen. Ook in dit gebied is het wonen
gericht op het water. Herstel van bevaarbare watergangen die worden ontsloten op de Ringvaart.
Het resterende woonprogramma in het noordelijke en het zuidelijke gedeelte is gelijk aan het
programma en de opzet zoals weergegeven in varant 1.
Beide woongebieden sluiten op deze manier aan op de bestaande bebouwing.
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3.0 Ruimtelijke doelen
3.1

Nieuwe verkeersaansluiting van Vinkeveen op de N201

Huidige situatie
De belangrijkste ontsluiting van Vinkeveen op de N201 zijn de op- en afritten op de Herenweg.
Blokkade
In de huidige situatie zijn er problemen met doorstroming, veiligheid en bereikbaarheid. Het viaduct is te laag
waardoor vrachtwagens klem komen te zitten. Chauffeurs die dit weten en toch de kortste route door
Vinkeveen willen nemen gebruiken regelmatig de N201 om de vrachtwagen te keren, dit leidt tot onveilige
situaties. Het tweede probleem zijn de relatief korte invoegstroken waardoor invoegen op de N201 door veel
mensen als onveilig wordt ervaren.
De Herenweg (en de op- en afritten naar de N201) is de belangrijkste ontsluitingsweg van Vinkeveen. De
Herenweg is daar niet op berekend, waardoor de ruimte voor voetgangers en fietsers beperkt is. Daarnaast is
een belangrijk ruimtelijke uitgangspunt voor een recreatief centrum dat de hoeveelheid autoverkeer over de
Herenweg afneemt.
Gewenste situatie
Een verkeersveilige aansluiting van Vinkeveen op de N201 en minder autoverkeer over de Herenweg,
waardoor de Herenweg kan worden ingericht als verblijfsgebied.
Kaderstelling 1: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel dorpsontsluiting.

Een goede aansluiting op de N201 is van essentieel belang voor de ontsluiting van en naar
Vinkeveen. Te veel overlast en stagnatie gaan ten koste van de leefbaarheid en de bereikbaarheid
van Vinkeveen. In de afgelopen jaren zijn vele mogelijkheden onderzocht.
De effecten van groei van Vinkeveen en de daarbij behorende plannen zijn vertaald in te verwachten
verkeersstromen. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde verkeersaantallen per etmaal
weergegeven.
Situatie

Herenweg

Herenweg

ten zuiden N201

ten noorden N201

huidige situatie 2014

11.100

5.200

6.300-6.900

autonome groei 2030

12.100

5.400

7.000-7.700

2030 incl. dorpsvisie

13.900

5.600-8.900

8.600-9.100

2030 incl. dorpsvisie
met andere ontsluiting

3.700-4.400

3.500-4.700

5.600-6.000

Tabel 1: verkeerseffecten
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Kerklaan

Situatie 2014

Situatie 2030

Situatie 2030 met
dorpsvisie en
nieuwe ontsluiting

Situatie 2030
met dorpsvisie

Figuur behorende bij tabel 1

De provincie heeft een budget gereserveerd van ca. € 4,3 miljoen euro om de aansluiting van
Vinkeveen op de N201 te verbeteren (verhogen viaduct en verlengen opritten). Dit om de problemen
met de doorrijhoogte en het problematische invoegen op de N201, met verkeersonveiligheid als
gevolg, op te lossen. Dit budget wordt niet noodzakelijkerwijs aangewend voor verbeteringen aan de
huidige ontsluiting. De ontsluiting mag ook elders worden gesitueerd, indien die aansluiting op het
huidige Vinkeveense wegennetwerk mogelijk is, de huidige knelpunten oplost en budgettair gedekt is.
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Gedurende de verkenningsfase zijn zowel nieuwe oplossingen bekeken als ook varianten uit het
verleden en door omwonenden aangedragen opties. De eerdere varianten zijn met de kennis en het
beleid van nu geactualiseerd.
Ook is tijdens de verkenningsfase afgelopen jaar een discussie in de gemeenschap ontstaan over het
al dan niet verbreden van de N201 in De Ronde Venen. De keuze voor wel of niet verbreden (of
andere maatregelen) van de N201 heeft geen invloed op de keuze voor een bepaalde
ontsluitingsvariant van het centrumplan. Binnen deze rapportage wordt dan ook geen verdere
aandacht besteed aan de N201 an sich.
Studiemodellen
In de onderzoeksperiode is door specialisten, in samenspraak met de provincie, afdeling Verkeer &
Vervoer en klankbordgroep gekeken naar de verschillende mogelijkheden voor de ontsluiting van
Vinkeveen op de N201. In eerste instantie is gestart met een drietal varianten, waarna op aangeven
van diverse belanghebbenden/stakeholders een aantal varianten is toegevoegd. De volgende
varianten zijn onderzocht.
1. Verbeteren huidige ontsluiting.
2. Nieuwe ontsluiting in het gebied tussen de Herenweg en de Ringvaart.
3. Nieuwe ontsluiting via de Veendijk aansluitend op de Kerklaan en de Baambrugse Zuwe.
4. Nieuwe ontsluiting ten westen van Vinkeveen, aansluitend op de hoek Reigerstraat – Aetsveld
5. Ondertunneling van de N201 ter hoogte van Vinkeveen.
6. Nieuwe westelijke ontsluiting van Vinkeveen op de N212 incl. handhaven huidige op- en
afritten
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Figuur 7: ontsluitingsvarianten
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Studiemodel 1: Verbeteren huidige aansluiting op N201
De provincie heeft aangegeven om de huidige aansluiting te willen verbeteren. Deze aanpassingen
omvatten het verhogen van het viaduct voor vrachtverkeer op de Herenweg en het verlengen van de
opritten, ten einde een veiliger invoegmogelijkheid te creëren.
De provincie heeft hiertoe een budget van € 4,3 miljoen euro gereserveerd. De afdeling Verkeer &
Vervoer van de provincie heeft aangegeven dat dit budget dekkend is voor deze werkzaamheden.

figuur 8: verbeteren huidige aansluiting op N201

Het gedeelte van de Herenweg ten zuiden van de N201 en, in iets mindere mate, de Kerklaan, zijn
momenteel al sterk belast. De autonome groei van Vinkeveen versterkt deze belasting waarbij er
sprake wordt van overbelasting. De effecten van de ontwikkelingen vanuit de dorpsvisie versterken de
overbelasting (zie tabel onder 3.1).
Daarbij komt dat als het viaduct wordt verhoogd, het aantal vrachtwagens op de Herenweg zal
toenemen. Immers, het vrachtverkeer dat nu omrijdt via de Mijdrechtse Dwarsweg kan bij een
verhoging van het viaduct gebruik gaan maken van de afritten op de N201 en de Herenweg.
Het behoud van de huidige ontsluiting heeft als voordeel dat de huidige ondernemers rondom het
viaduct aan de Herenweg in de directe ontsluiting van het dorp blijven gesitueerd. Sommige
ondernemers geven aan dat de verkoopeffecten van passanten een essentieel onderdeel vormen van
hun omzet. Deze effecten worden alleen aangegeven door ondernemers in de dichte nabijheid van de
huidige op- en afritten van de N201. De ondernemersvereniging geeft aan dat de, verwachte
toenemende, verkeerscongestie op de Herenweg tot verkeersonveilige situaties zal leiden en tevens
tot stagnatie in de logistiek. Ook de kwaliteit van de Herenweg laat in dat geval te wensen over.
De Kerklaan kent eveneens een zware belasting. Hierbij moet in het bijzonder gelet worden op
kwetsbare functies aan de Kerklaan, zoals wonen, scholen en zorgvoorzieningen.
Het gedeelte van de Herenweg ten noorden van de N201 kent een iets mindere belasting ten opzichte
van het zuidelijke gedeelte van de Herenweg maar zal door de autonome groei en de effecten van de
dorpsvisie groeien naar een zwaardere belasting.
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Voordelen:


Aanpassingen volledig budgettair gedekt door provincie.



Verlenging van opritten geeft geen extra bezwaarlijk ruimtebeslag.



Verhoging van viaduct geeft mogelijkheden voor extra doorvaarthoogte in de oostelijke
Ringvaart aan de plassenzijde. Deze extra doorvaarthoogte geeft een kwaliteitsimpuls aan de
vaarroutes door en om het dorp Vinkeveen en koppelt tevens op een betere wijze de huidige
haven aan het nieuwe recreatieve centrum.



Winkeliers in nabijheid van viaduct blijven in directe aanrijroute van het dorp.

Nadelen:


Herenweg blijft sterk belast, evenals de Kerklaan en andere toe- en afvoerwegen.



Sluit maar gedeeltelijk aan bij de gewenste situatie uit de Dorpsvisie.

Conclusies
Budgettair passend, minder duurzame toekomstgerichte oplossing, extra doorvaarthoogte is pluspunt,
veiligheid Herenweg blijft aandachtspunt, sluit niet aan bij het wensbeeld uit de Dorpsvisie.

Studiemodel 2: Nieuwe ontsluiting in het gebied tussen de Herenweg en de
Ringvaart.
Deze studievariant richt zich op de verkeersontlasting van de Herenweg. Een nieuwe ontsluiting in het
slagenlandschap westelijk van de Herenweg moet hierin een bijdrage leveren.
In een vroeg stadium van het onderzoek is het volgende vastgesteld:


Ontsluiting via dit slagenlandschap heeft een dusdanig ruimtebeslag en impact op dit gebied
zodat bij andere ontwikkelingen, zoals woningbouw, geen sprake meer is van goede
ruimtelijke kwaliteit.



Een aansluiting op de Kerklaan is niet mogelijk vanwege veel bestaande bebouwing in dit
mogelijke tracé.

Figuur 9: ontsluiting tussen Herenweg en de Ringvaart

Conclusie
Vanuit ruimtelijke context en bestaande structuren is dit geen haalbare optie. Verder onderzoek is
gestaakt.

19

Studiemodel 3: Nieuwe ontsluiting via de Veendijk.
In het derde studiemodel is de ontsluiting via de Veendijk langs de westelijke Ringvaart onderzocht.
Hierbij is gekeken naar een logische ontsluiting van het dorp. Ter hoogte van de Veendijk wordt een
gelijkvloerse kruising voorgesteld, die is voorzien van een Verkeersregelinstallatie (VRI). Het ontwerp
van de kruising is opgesteld door de provincie afdeling Verkeer en Vervoer.
In noordelijke richting gaat de ontsluiting over de veendijk en kruist de Ringvaart, met een vaste brug
(doorvaarthoogte 1.50 meter), ter hoogte van de Baambrugse Zuwe. De weg sluit langs de Hervormde
Kerk aan op de Herenweg ter hoogte van de kruising met de Baambrugse Zuwe. Deze noordelijke
ontsluiting betitelen we als ‘verlengde Zuwe’.
In zuidelijke richting sluit de weg vanaf de N201 aan op de Kerklaan/Roerdompstraat. Ter hoogte van
de aansluiting dient het voet- en fietsverkeer zoveel mogelijk gescheiden te worden van het
gemotoriseerde verkeer. De nieuwe ontsluiting wordt ontworpen en toegankelijk voor enkel
gemotoriseerd verkeer om de doorstroming op de N201 en de nieuwe aansluiting te bevorderen (er is
dan immers geen sprake van overstekende fietsers over de N201). Fietsers maken gebruik van de
huidige verkeersstructuren.
De weg over de zuidelijke veendijk voert langs de achterzijde van woningen van de Meeuwenlaan e.o.
De breedte van de dijk bedraagt ruim 45 meter.
Tussen de woningen en de weg dient een kwalitatieve ingepaste (geluidwerende) afscherming te
worden geplaatst, zodat er een acceptabel woon- en leefklimaat wordt gewaarborgd. In figuur 10 is
een impressie van de ontsluiting op de zuidelijke veendijk weergegeven.

Figuur 10: impressie ontsluiting zuidelijke veendijk
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Figuur 11: nieuwe ontsluiting via veendijk

Figuur 12: impressie ontsluiting zuidelijke veendijk

Verkeersbewegingen
Deze nieuwe verkeersontsluiting zorgt voor een sterke ontlasting aan verkeersbewegingen op de
Kerklaan en de Herenweg. Ten opzichte van de te verwachten aantal verkeersbewegingen in 2030
(inclusief de effecten van de dorpsvisie) bij de huidige ontsluiting, dalen de aantallen met
respectievelijk 2.600 per etmaal voor de Kerklaan, ruim 4.200 per etmaal voor de Herenweg ten
noorden van de N201 en met ruim 9.500 per etmaal voor het gedeelte ten zuiden van de Herenweg.
De nieuwe ontsluiting zal een belasting krijgen van 4.900 vervoersbewegingen per etmaal ten noorden
van de N201 en 11.200 per etmaal in het zuidelijke gedeelte. De nieuwe ontsluiting zal ontworpen en
toegankelijk zijn voor uitsluitend gemotoriseerd verkeer.
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Figuur 13: verkeersbewegingen per etmaal, autonome groei in 2030 inclusief effecten dorpsvisie.

Verkeersveiligheid
Door de scheiding van gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer ontstaat er een veiliger
verkeerssituatie ten opzichte van de ontsluiting via de Herenweg. Tevens kan de dimensionering van
de nieuwe ontsluiting aansluiten op de toekomstige verkeersverwachting waardoor de doorstroming
wordt versneld.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer blijft in principe ter hoogte van de Herenweg halteren. Het eerste voorstel is om
een aantal lijnen op het viaduct te laten halteren en een aantal lijnen in het te realiseren
dorpscentrum. Op die manier is er zowel sprake van snelle lijnen als lijnen die door het centrum zullen
rijden. (Zie verder bij het de beschrijving van het recreatieve centrum.)
Hulpdiensten
Voor de effecten op de aanrijtijd voor hulpdiensten zijn door de VRU berekeningen gemaakt. De
effecten zijn beperkt, mede door de verbeterde doorstroming op Herenweg en Kerklaan voor zowel
uitrukken als opkomen, maar zullen in de vervolgfase verder uitgedetailleerd worden.
Ruimtelijke kwaliteit
Het slagenlandschap ten westen van de Herenweg tot aan de westelijke Ringvaart kan volledig
ruimtelijk benut worden. Er ontstaat een ruim gebied aan weerszijden van de N201 waarin kwalitatieve
ruimtelijke invulling van water en wonen kan plaatsvinden.
De nieuwe ontsluiting vormt de nieuwe entree van het dorp. De groene en waterrijke kwaliteiten van
Vinkeveen kunnen hier ten volle worden getoond.
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Overlegpartners
De haalbaarheid van de aanleg van de nieuwe ontsluiting over de veendijk wordt mede bepaald door
de volgende overlegpartners.


Waterschap als gedeeltelijk eigenaar en beheerder van de veendijk



Provincie inzake aansluitmogelijkheden op N201



Provincie inzake natuur, cultuur en landschap



Grondeigenaren voor aansluiting richting Baambrugse Zuwe

Het Waterschap staat in principe positief tegenover de aanleg van de weg over de dijk, mits voldaan
wordt aan de eisen die zij daaraan stellen. Tevens moet de veendijk ter plaatse, vanuit regulier
onderhoud, worden opgehoogd. Combinatie van werkzaamheden is aan te bevelen. Het Waterschap
heeft aangegeven een bijdrage in de kosten te willen leveren ten aanzien van de beperking van
regulier onderhoud.
Het Waterschap heeft ook aangegeven aan welke constructieve eisen in het ontwerp van de weg
moet worden voldaan, welke als uitgangspunt hebben gediend voor de ontwerpen.
De provinciale afdeling Verkeer en Vervoer heeft de kruising N201/nieuwe ontsluiting ontworpen.
De provinciale afdeling(en) Cultuur, Natuur & Landschap hebben kennis genomen van het
landschappelijke inpassingsplan. Het herstel van de lintkwaliteit van de Herenweg, de mogelijkheid
van een extra vaarverbinding tussen de oostelijke en westelijke ringvaarten en het natuurherstel van
het slagenlandschap wordt als positieve bijdrage aan cultuur- en landschapsherstel beschouwd.
Zij kunnen zich vinden in deze ontsluitingsvariant.
De grondeigenaar van de percelen tussen de westelijke Ringvaart en de Herenweg is bereid de
gronden te verkopen. Ter hoogte van de aansluiting op de Herenweg staan twee panden. Een van de
eigenaren heeft een positieve grondhouding getoond voor verkoop. De andere eigenaar is niet
voornemens te verkopen.
Draagvlak
Bewoners van de Meeuwenlaan e.o. kunnen zich niet vinden in de functiewijziging van veendijk naar
ontsluitingsweg. Zij maken zich zorgen over het leefklimaat wat daardoor ontstaat. Met de grootst
mogelijke zorg en aandacht zal het woon- en leefklimaat van omliggende bestaande woongebieden
moeten worden geborgd.
De klankbordgroep en de ondernemersvereniging hebben zich positief uitgesproken over deze
variant.
Voordelen:


Duurzame toekomstgerichte ontsluiting voor het dorp Vinkeveen.



Logische verkeersroute met mogelijkheden tot hoogkwalitatieve entree.



Ontwerp ontsluiting gericht op snelle doorstroming verkeer met inbegrip van verkeersgroei.



Gemotoriseerd verkeer gescheiden van ander verkeer.



Veilige dorps ingerichte Herenweg passend bij de ambitie uit de dorpsvisie.



Sterke verkeersontlasting op de Kerklaan waardoor ook situatie rond basisschool veiliger
wordt.
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Nadelen:


Hogere kosten.



Dekkingstekort.

aandachtspunt


Bewaken leef- en woonklimaat bewoners Meeuwenlaan e.o.

Conclusies
Duurzame toekomstgerichte oplossing, sluit aan op ambitie Dorpsvisie. Ingericht en ontworpen op
toekomstig verkeersaanbod. Hoge kwaliteit Herenweg. Veilige ontsluiting door splitsing snel en
langzaam verkeer. Aandachtspunt: aansluiting op Roerdompstraat met scheiding langzaam en
gemotoriseerd verkeer.

Studiemodel 4: Nieuwe ontsluiting ten westen van Vinkeveen.
In planstudies uit voorgaande jaren is gestudeerd op een model waarbij de dorpsontsluiting op de
N201 wordt gesitueerd vanaf de hoek Reigerstraat – Bonkestekersweg naar de N201. In deze
verkenningsfase is dit model nogmaals beschouwd.
De provincie heeft aangegeven dat, conform de huidige (verkeers)inzichten deze aansluiting te dicht
op de kruising N201/N212 afslag Woerden en Wilnis komt te liggen. Dit is een niet wenselijke situatie.
Tevens zal al het bestemmend verkeer van en naar Vinkeveen via een zuidelijke ontsluiting moeten
plaatsvinden. Spreiding van verkeer kan hierdoor niet worden gerealiseerd. Een afslag in noordelijke
richting is niet mogelijk omdat dit gebied ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Uit eerdere studies is gebleken dat de bewoners aan dit nieuwe tracé bezwaren hebben tegen de
aanleg. Een dergelijke variant zal dus niet leiden tot een betere acceptatie ten opzichte van de
bezwaren van de bewoners aan de Meeuwenlaan e.o.. Overlast en acceptatie van direct
omwonenden van de nieuwe ontsluiting zal in deze variant niet minder zijn ten opzichte van de
voorgaande studievariant 3. De verkeerseffecten verderop in Vinkeveen zullen negatiever zijn ten
opzichte van variant 3 omdat spreiding van verkeer niet kan plaatsvinden.
Ten slotte wordt gesteld dat deze ontsluiting relatief ver verwijderdd ligt van het nieuwe recreatieve
centrum waardoor de gevoelsmatige bereikbaarheid voor de recreant/bezoeker minder aantrekkelijk
lijkt.
Conclusie
Vanwege de niet wenselijke verkeerssituatie op de N201 en de afwegingen ten opzichte van variant 3
is onderhavige variant niet verder in beschouwing genomen.
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Figuur 14: westelijke ontsluiting Vinkeveen

Studiemodel 5: Ondertunneling van de N201 ter hoogte van Vinkeveen.
In de afgelopen jaren zijn verschillende studies verricht naar de mogelijkheden van ondertunneling
van de N201. Vanuit de klankbordgroep is het verzoek gedaan om ondertunneling opnieuw in
beschouwing te nemen. De reden hiervoor is dat ondertunneling verreweg de meeste ruimtelijke- en
leefkwaliteit biedt voor het dorpslint Herenweg e.o.
Een ondertunnelingsvariant levert echter nog steeds geen uitkomst op voor de te kiezen aansluiting
van het dorp Vinkeveen op de N201. De ondertunneling is een fysieke aanpak van de N201 zelf.
Daarom staat een ondertunneling niet op zichzelf en zal op enige wijze gecombineerd moeten worden
met één van de ontsluitingsmodellen zoals hiervoor omschreven.
Uit gesprekken met de provincie is naar voren gekomen dat voor ondertunneling geen draagvlak
bestaat en dat hiervoor ook geen budget beschikbaar is. De tunnelvarianten kennen een
kostenraming tussen de 35 en 60 miljoen euro. Hiervoor is geen dekking.
Onderzoek naar de mogelijkheden van ondertunneling liggen meer in de lijn van het
toekomstperspectief van de provinciale weg N201 zelf. Hierover handelt de dorpsvisie niet.
In de verkenningsfase is daarom geen verdere studie naar de haalbaarheid voor ondertunneling
uitgevoerd.

Figuur 15: ondertunneling
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Studiemodel 6: Nieuwe ontsluiting van Vinkeveen op de N212 incl. handhaven
huidige op- en afritten.
Dit model betreft een variatie op studiemodel 4. Vanaf de kruising Reigerstraat-Bonkestekersweg
wordt een ontsluiting richting het westen aangelegd, aansluitend op de N212. Daarnaast worden de
op- en afritten ter hoogte van het huidige viaduct gehandhaafd.
Hier gelden dezelfde argumenten als voor andere studiemodellen. Het gebied ligt volledig in de EHS
en het realiseren van een extra ontsluiting tussen de Mijdrechtse Dwarsweg en N201 is niet gewenst
vanuit de provincie. Daarnaast is er geen budget beschikbaar om een extra ontsluiting te realiseren,
daar de provincie het beschikbare budget nodig heeft voor de aanpassingen aan de te handhaven
ontsluitingen bij het viaduct.

Figuur 16: westelijke ontsluiting

Doorrekening van dit model leert dat er nauwelijks verschillen zijn in de verkeersintensiteiten ten
opzichte van studiemodel 1 (ophogen viaduct en verlengen opritten). Alleen voor de Mijdrechtse
Dwarsweg zijn er substantiële verschillen. Het verkeer zal zich namelijk verplaatsen van de
Mijdrechtse Dwarsweg naar de nieuwe ontsluiting. Westelijk vindt er dus een andere verdeling plaats,
in het oostelijk deel van Vinkeveen zijn de effecten te verwaarlozen en biedt dit model te weinig
voordelen.
Intensiteit model 6:
Herenweg (zuid)

13.200 mvt/etm

Kerklaan

8.300-8.800 mvt/etm

Figuur 17: verkeersintensiteiten westelijke ontsluiting
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Studiemodel 7: Nieuwe ontsluiting ten westen van Vinkeveen op de N201 incl.
handhaven huidige op- en afritten.
Dit model betreft een variatie op studiemodel 6. Vanaf de kruising Reigerstraat-Bonkestekersweg
wordt een ontsluiting op de N201 gerealiseerd op voldoende afstand van de bestaande bebouwing
aan de Meerkoetlaan. Daarnaast worden de op- en afritten ter hoogte van het huidige viaduct
gehandhaafd. In eerste instantie kan de nieuwe aansluiting alleen in oostelijke richting gebruikt
worden, in een latere fase kan daar ook de westelijke richting aan worden toegevoegd. Hoewel dit
model buiten de kaders, zoals die door de provincie gesteld zijn valt, heeft de provincie dit model
alsnog beoordeeld vanuit verschillende beleidsvelden.

Mobiliteit
De aansluiting op de N201 ligt te dicht op het bestaande kruising met de N212. Dit zorgt voor
doorstromingsproblemen. Vanuit capaciteitsoogpunt en vanuit het oogpunt van regionaal
verkeersmanagement hanteert de provincie daarnaast het beleid om geen extra kruispunten op haar
wegen te realiseren. Tot slot zorgt het feit dat er op een afstand van 2,2 km 3 aansluitingen zullen
zijn, voor een negatieve invloed op de verkeersveiligheid.
Natuur
Dit model betekent een forse aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). Dit
model mag dan ook niet worden toegestaan in een bestemmingsplan tenzij het een groot openbaar
belang dient én er geen reële alternatieven buiten de natuur zijn. Alternatieven zijn er in de vorm van
ontsluitingsmodel 1 en 3. Vanuit dit oogpunt wordt dit model dan ook als niet wenselijk gezien.
Dit ontsluitingsmodel heeft ten opzichte van de andere modellen de meeste impact op de flora en
fauna. Dit komt omdat deze dwars door het open landschap snijdt en daarmee een barrière vormt
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voor bijvoorbeeld de ringslang. Versnippering van het open landschap is een onwenselijke situatie.
Dit kan echter voorkomen worden door het toepassen van faunatunnels en rasters.
Ruimtelijke Ordening
De nieuwe aansluiting creëert een gebied dat ingeklemd ligt tussen het stedelijk gebied van
Vinkeveen en de nieuwe ontsluiting. Een ontwikkeling die vaak wordt gezien is dat dit gebied op
termijn onderdeel gaat uitmaken van het stedelijk gebied. Dit is ongewenst en moet voorkomen
worden. Hiertoe is in 2005 de Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot Mijdrecht-Zuid
gesloten, gericht op het ontwikkelen van een recreatie/natuurgebied. Het gebied ten oosten van de
N212 behoort tot het NNN en de ontwikkeling van natuur is hier dan ook nog steeds aan de orde.
Een nieuwe ontsluiting op deze locatie staat deze natuurontwikkeling in de weg. Voor het
actualiseren en uitvoeren van de natuuropgave in dit gebied zal de provincie in 2017 opdracht
verlenen aan de gebiedscommissie. Vanuit dit oogpunt is dit ontsluitingsmodel niet wenselijk en
inpasbaar.
Tot slot is de realisatie van een weg in dit gebied vanuit de landschappelijke structuur niet wenselijk.
De landschappelijke structuur rondom Vinkeveen kenmerkt zich als een structuur van de
Droogmakerij. Kenmerkend aan deze structuur zijn de dijken die vanuit de open polder duidelijk
zichtbaar zijn. De structuur van kavels en sloten, lintbebouwing en beplante wegen is in het gebied
ten westen van Vinkeveen nog gaaf aanwezig. Ook de N201 is in deze structuur opgenomen.
Conclusie
Met bovenstaande constateringen is dit model afgevallen als haalbaar alternatief, nog los vanuit
financieel oogpunt.
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Recreatief centrum aan de Vinkeveense Plassen

Huidige situatie
De Herenweg is van oorsprong de recreatieve winkelstraat. Echter, het aantal winkels aan de Herenweg laat
al jaren een dalende lijn zien. In Vinkeveen is geen centrale plek (een plein) voor dorpsactiviteiten, hierdoor
worden de activiteiten verspreidt door het dorp georganiseerd. Voor recreatief gebruik van de Plassen zijn
inwoners van Vinkeveen aangewezen op de zandeilanden.
Blokkade
Recreatie is een kansrijke sector, waarvan de mogelijkheden nu onvoldoende benut worden. Ook winkeliers
profiteren nu onvoldoende van toeristische bestedingen. Het plassengebied biedt hier echter goede
mogelijkheden voor. Echter de meeste gronden aan de Vinkeveense Plassen zijn in particulier bezit. Hierdoor
zijn de Plassen vanuit het dorp nauwelijks te zien en zijn er te weinig mogelijkheden om vanaf het dorp de
Plassen op te kunnen, bijvoorbeeld om te varen of te zwemmen. Ook zijn er te weinig mogelijkheden voor
recreanten om in Vinkeveen aan te meren en het dorp in te gaan. Hierdoor wordt het imago van Vinkeveen
Dorp aan de Plassen onvoldoende als zodanig ervaren en is de Herenweg voor recreanten niet interessant
genoeg.
Het winkelcentrum voor dagelijkse voorzieningen is Zuiderwaard. Zuiderwaard is een winkelcentrum in een
naoorlogse nieuwbouwwijk en mist de charme van een historische centrum en is daardoor geen aantrekkelijke
Katern 1: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel dorpsontsluiting.

plaats voor dorpsactiviteiten en recreanten .
Gewenste situatie

Vinkeveen moet een dorp aan de Plassen worden. Om dit te bereiken moeten de Plassen beleefbaar en
bereikbaar worden gemaakt. Creëren van een recreatief centrum is één van de hoofddoelstellingen van de
dorpsvisie Centrum Vinkeveen. Enerzijds door het water letterlijk naar het lint te halen, aanlegmogelijkheden
voor recreanten te maken en zichtlijnen te creëren richting de Vinkeveense Plassen en anderzijds door
mogelijkheden te bieden om nieuwe functies zoals winkels, horeca (minimaal 1, bij voorkeur meer) en
appartementen toe te voegen. Hiermee wordt de relatie tussen het dorp en de Plassen verbeterd en wordt het
imago van Vinkeveen als recreatiedorp versterkt.
De grootste kans doet zich voor in het gebied tussen de N201, de Herenweg en de Baambrugse Zuwe.
Vanwege de ligging aan de Plassen, de centrale ligging in Vinkeveen, de goede bereikbaarheid, het
historische karakter, huidige functies zijn hier kansen voor een recreatief centrum. Het gebied is ongeveer
35.000 m2 (3,5 hectare) groot, het grootste deel is in particulier eigendom, de gemeente heeft 4.320 m2 in
bezit.

Kaderstelling 2: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel recreatief centrum.
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Geografische keuze
In het onderzoek naar mogelijkheden om een recreatief centrum aan de plassen te creëren zijn 3
locaties kansrijk geacht. Ten eerste heeft de gemeente een locatie van circa 4.320 m2 waar
momenteel o.a. de kanovereniging is gevestigd. Ten tweede heeft de locatie van voormalig
betonwarenfabriek De Adelaar al jaren geen actieve bedrijfsfunctie meer. Deze locatie is ruim 9.420
m2 groot. Ten derde biedt de, aan het perceel van de Adelaar nevengelegen locatie van
aannemersbedrijf De Haan, mogelijkheden omdat de eigenaren met de bedrijfsactiviteiten willen
stoppen. Deze locatie is circa 3.500 m2.

Gronden Gemeente
Circa 4.320 m2

Gronden Adelaar
Circa 9.420 m2

Gronden De Haan
Circa 3.500 m2

Figuur 18: kadastrale eigendommen gebied recreatief centrum
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De gronden van de gemeente, Adelaar en De Haan bieden mogelijkheden voor de verkenning van het
recreatieve centrum. De gronden tussen het perceel van de gemeente en het perceel van de Adelaar
kunnen niet worden ingezet. De eigenaren hebben aangegeven niet bereid te zijn tot verkoop.
De eigenaren van de Adelaar en De Haan hebben onderling een intentieovereenkomst gesloten. De
gemeente heeft aangegeven onder, nader vast te stellen condities, de locatie in te willen zetten. Een
herplaatsing van de kanovereniging en andere gebruikers is dan noodzakelijk.
Uitgewerkte visie recreatief centrum
Het recreatieve centrum vormt de ‘kiel’ van de dorpsvisie. Het centrum en haar omgeving dient aan de
volgende aspecten invulling te geven:


Aantrekkelijk vrij toegankelijk verblijfsgebied voor de Vinkeveense inwoners waarbij tevens de
mogelijkheid ontstaat om de plassen vanuit dit centrum te beleven en te bereiken.



Zoveel mogelijk waterbeleving van de plassen binnen het dorp Vinkeveen krijgen.



Goede bereikbaarheid, parkeer- en andere voorzieningen voor de toerist uit de regio en van
daarbuiten.



Aantrekkingskracht om de watersporttoerist naar Vinkeveen te krijgen wat ten goede dient te
komen aan de lokale economische weerbaarheid.

Deze aspecten zijn als volgt vertaald:

Centrumgebied voor inwoners Vinkeveen
Voorgesteld wordt om het centrumgebied primair in te richten op de locaties van De Adelaar en De
Haan. Het perceel van de gemeente ligt geïsoleerd, waarbij een ontwikkeling op dit moment niet voor
de hand ligt. Daarbij komt dat er sprake is van een hindercirkel in verband met het naastgelegen
aannemersbedrijf.
Hier binnen wordt een gebied ingericht met een openbaar karakter. De watergangen aan weerszijden
van de twee locaties worden verbreed wat zowel de waterbeleving als ook de aanlegmogelijkheden
vergroot. Tevens dienen de verbrede watergangen voor het vergroten van de privacy naar de, aan
weerszijden gelegen, bestaande woningen.
De bebouwing wordt in het middengedeelte van de twee aaneengesloten locaties gesitueerd. Hierdoor
ontstaat een openbaar verblijf- en wandelgebied rondom de locatie. Aan de plassenzijde, oostelijke
ringvaart ontstaat een pleinfunctie. Gezamenlijk met het wandelgebied worden hier ruimtelijk de
mogelijkheden geboden voor een braderie, kleinschalige evenementen en een (week)markt.

Figuur 19: opzet centrumgebied
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Voor de bebouwing op het middenterrein worden functies voorgesteld van Horeca, winkels, woningen
(appartementen) en eventueel (zorg)voorzieningen. Langs de zuidelijke rand van het centrumgebied
zijn grondgebonden woningen, zogenoemde ‘Kadewoningen’ gesitueerd.

Figuur 20: Impressie van centrum
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Op de noordelijke punt aan de ringvaart wordt een architectonisch karakteristiek horecapand
voorgesteld, met bijbehorende terrasfaciliteiten. Of en welke mogelijkheden er zijn voor het nu
aanwezige 'gebouw met de letters’ zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Dit, of het op een of andere
manier toepassen van de letters,zal in de nadere uitwerking plaatsvinden.

Figuur 21: Impressie van horeca

Horeca en kleinschalige (food)winkels kunnen tevens gesitueerd worden rondom de te realiseren brug
in de Herenweg (zie ‘Vergroten vaarbeleving’). Hierbij wordt gedacht aan de vishandel, een snackbar,
afhaalrestaurant, café met terras.
De mogelijkheden zijn aanwezig om de dijksterreinen te betrekken in de waterbeleving van de
inwoners van Vinkeveen. Hierbij kan gedacht worden aan:


Wandelpad over de dijkterreinen tussen Zuwe en de N201. Tussen de dijkterreinen kunnen
bruggetjes of een trekpontje voor de verbinding zorgen. Indien de doorvaart van de oostelijke
ringvaart onder de N201 verbreed en verhoogd wordt kan dit wandelpad doorgetrokken
worden in zuidelijke richting.



Dagrecreatie op de dijkterreinen. Hierbij zijn twee aandachtspunten, namelijk de
aangrenzende legakkers zijn privaat eigendom (afscherming) en het dagelijkse onderhoud
(schoonhouden).
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Vergroten waterbeleving
De watergangen aan weerszijden van de percelen Adelaar en De Haan worden vergroot zodat afmeer
mogelijkheden voor bezoekers van het centrum ontstaan. Tevens wordt een vaarverbinding gemaakt
tussen de oostelijke en westelijke ringvaart. Middels een beweegbare brug in de Herenweg dient deze
waterverbinding bevaarbaar te worden gemaakt voor sloepen en vergelijkbare vaartuigen. Hiermee
ontstaat een derde verbinding tussen de westelijke ringvaart en de plassen. Tevens sluit deze
vaarverbinding aan op het regionale sloepennetwerk. Er ontstaat een aantrekkelijk vaarnetwerk door
Vinkeveen. De rondvarende toerist of inwoner van Vinkeveen krijgt de mogelijkheid om bij het
recreatieve centrum aan te meren.

Figuur 22: impressie van brugverbinding Herenweg

Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid van het centrum zijn de volgende onderdelen geanalyseerd.


Parkeren.



Gemotoriseerd verkeer vanaf provinciale weg N201



Openbaar vervoer



Regionale toeristische opstap plek



Lokaal verkeer



Bereikbaarheid over water.

Parkeren
Voor het parkeren is uitgegaan van ‘parkeren in het centrumgebied’. Dit betekent dat parkeren aan de
Herenweg (met uitzondering van een incidentele invalide- of kortparkeerplek) niet tot de
mogelijkheden behoort. Voor de opzet van het centrum zijn twee modellen uitgewerkt zijnde:


Een centrum met een omvangrijk voorzieningenniveau



Een centrum met een beperkt voorzieningenniveau

De twee modellen worden onder ‘Voorzieningen’ nader toegelicht.
In beide modellen wordt het parkeren binnen het centrumgebied aangeboden. In het centrummodel
met een omvangrijk voorzieningenniveau wordt een verdiepte parkeervoorziening aangelegd voor
circa 250-300 auto’s. Deze parkeerbehoefte wordt ingegeven door de volgende functies:


Voorzieningen zoals detailhandel en horeca



Appartementen en grondgebonden woningen



Bezoekers kleinschalige evenementen



Bezoekers voor het Toeristische Opstappunt (TOP).
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Bezoekers voor watersport (huur van zeil- en motorboten).

Voor het centrummodel met een beperkt voorzieningenniveau vindt het parkeren eveneens plaats
binnen het centrumgebied. Het parkeren zal, gezien het geringer voorzieningenniveau op maaiveld
plaatsvinden, grotendeels binnen het bouwblok.
De huidige parkeerplekken aan de Herenweg voor bijvoorbeeld de bewoners worden verplaatst naar
locaties aan de westzijde van de Herenweg, op de grens tussen het centrumgebied en de
woonvelden.
Gemotoriseerd verkeer vanaf de provinciale weg N201
In de infrastructurele variant van het handhaven van de bestaande op- en afritten kunnen voertuigen
vanaf de provinciale weg het centrum bereiken via de huidige afritten, uitkomend op de Herenweg.
In de infrastructurele variant waarbij een nieuwe dorpsontsluiting via de Veendijk wordt aangelegd,
wordt het centrum bereikt via de noordelijke ontsluiting, uitkomend op de kruising
Herenweg/Baambrugse Zuwe.
Openbaar Vervoer
In de infrastructurele variant van het behouden van de huidige ontsluiting op de N-201 blijven de
openbaar vervoerslijnen onveranderd. Eventuele wijzigingen vanuit de provinciale vervoersconcessie
daarbij niet meegerekend. Naast de noordelijke afrit van de N201 blijft de op- en overstap halte
gehandhaafd. Dit is vrijwel naast het geprojecteerde nieuwe recreatieve centrum.
In de infrastructurele variant van een nieuwe dorpsontsluiting op de N201, zal een ook een haltering
ter hoogte van het huidige viaduct worden meegenomen. Een eerste verkenning heeft uitgewezen dat
de mogelijkheid er is om de verbindende en ontsluitende lijnen via een andere route te laten rijden. De
verbindende lijnen (met de focus op snelheid) rijden in dat geval vanaf de Roerdompstraat via de
nieuwe ontsluiting naar de N201 en halteren nabij het viaduct naast de N201. De ontsluitende lijnen
(met de focus op de ontsluiting van de kernen) rijden in dat geval vanaf de Roerdompstraat via de
Kerklaan en Herenweg door het centrum en via de ‘verlengde Baambrugse Zuwe’ naar de N201. Deze
lijnen halteren in het nieuwe centrum.
Regionale toeristische opstapplek
De huidige Toeristische Opstapplek (TOP) is gevestigd aan het Kloosterplein. Gezien de voorliggende
ontwikkeling van woningbouw achter het Kloosterplein, dient de TOP locatie te worden verplaatst.
Daarnaast is het vestigen van de nieuwe TOP in het recreatieve centrum een logische clustering van
voorzieningen voor de toerist.
Lokaal verkeer
Het lokale verkeer binnen Vinkeveen kent in de nieuwe dorpsontsluiting enkele aanrij- en
bereikbaarheidsmogelijkheden. Gemotoriseerd verkeer kan via de nieuwe dorpsontsluiting naar het
recreatieve centrum, waarbij de mogelijkheid wordt gegeven om de N201 over te steken. Ook via de
Herenweg kan het centrum worden bereikt. Door de sterke afname van het aantal
vervoersbewegingen op de Herenweg wordt de Herenweg veiliger voor langzaam verkeer, daar waar
de nieuwe ontsluiting niet toegankelijk is voor langzaam verkeer.
Binnen de bestaande aansluiting blijft de bereikbaarheid onveranderd.
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Bereikbaarheid over water.
Het nieuwe recreatieve centrum is direct gelegen aan de plassen. Via de westelijke ringvaart is het
centrum eveneens te bereiken. Aan de kades van het centrum worden aanlegplaatsen voorzien voor
tijdelijk aanleggen. Direct naast de N201 wordt in de plassen de mogelijkheid geboden voor
permanente aanlegplaatsen of aanlegmogelijkheden voor een langere periode.
Via een water en brugverbinding in de Herenweg worden de oostelijke en westelijke Ringvaart met
elkaar verbonden. Dit wordt dan de derde verbinding tussen de westelijke Ringvaart en de plassen.
Deze verbinding sluit goed aan op het regionale sloepennetwerk.

Voorzieningen
In de uitgebreide studie naar de voorzieningen voor het centrum wordt onderstaand nogmaals de
hoofddoelstelling uit de dorpsvisie aangehaald.

Vinkeveen moet een dorp aan de Plassen worden. Om dit te bereiken moeten de Plassen beleefbaar en
bereikbaar worden gemaakt. Creëren van een recreatief centrum is één van de hoofddoelstellingen van de
dorpsvisie Centrum Vinkeveen. Enerzijds door het water letterlijk naar het lint te halen,
aanlegmogelijkheden voor recreanten te maken en zichtlijnen te creëren richting de Vinkeveense Plassen
en anderzijds door mogelijkheden te bieden om nieuwe functies zoals winkels, horeca (minimaal 1, bij
voorkeur meer) en appartementen toe te voegen. Hiermee wordt de relatie tussen het dorp en de Plassen
verbeterd en wordt het imago van Vinkeveen als recreatiedorp versterkt.

In het afgelopen studietraject is een brede verkenning uitgevoerd naar de invulling van deze
hoofddoelstelling uit de dorpsvisie. Hierbij zijn tal van lokale partijen geconsulteerd en zijn externe
specialisten ingehuurd om haalbaarheidstoetsen uit te voeren en de effecten te meten. Hierbij is het
volgende van belang geacht:


Het draagvlak onder de inwoners en ondernemers van Vinkeveen.



Het versterken van de lokale economie.



De mogelijkheden en benodigdheden om (water)toeristen naar het nieuwe centrum te krijgen.



De bereikbaarheid van het nieuwe centrum.



Het vergroten van de economische slagingskansen van het nieuwe recreatieve centrum.

In de Nota detailhandelsstructuur ‘De Ronde Venen 2020 Kracht van Kernen’ vastgesteld in juni 2013,
zijn als kaders van de beleidsontwikkeling voor detailhandel aangegeven:


Ingezet moet worden op complementaire winkelgebieden.



(markt)initiatieven op de juiste plek gestimuleerd moeten worden.



Er maatschappelijk draagvlak moet zijn voor plannen.



Dat de kernen leefbaar moeten blijven.

Horeca en winkels
Uit de diverse studies is naar voren gekomen dat het nieuwe (recreatieve) centrum de bestaande
economie moet versterken en daar waar ruimte is, moet aanvullen. Zowel de horeca als ook de
winkels dienen de lokale bevolking te bedienen alsmede een aantrekkende werking te veroorzaken
voor toeristen. Het is van belang dat het nieuwe recreatief centrum zich duidelijk onderscheidt van
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Zuiderwaard als boodschappencentrum voor de lokale bewoners. Dit kan door in het profiel en opzet
van het nieuw recreatief centrum te opteren voor:


Een invulling die nadrukkelijk de (water)recreant, maar ook (nieuwe) bewoners aanspreekt



Een onderscheidende mix van winkels, horeca, ambacht en dienstverlening en combinaties
daarvan (‘blurring’).



Krachtige lokale ondernemers en concepten, die het profiel versterken.

Voor de horeca kan ruimte worden geboden aan een regionaal trekkend restaurant en lokaal
georiënteerde eet- en drinkgelegenheden.
Aanvullend kan worden gekozen voor winkelconcepten waarin te bereiden producten worden verkocht
in combinatie met kant-en-klaar, of ter plekke te nuttigen producten. Deze combinatie wordt ‘blurring’
genoemd.
Voorbeelden hiervan:


Vishandel waar tevens broodjes vis of gebakken visproducten kunnen worden genuttigd.



Slager waar broodjes worst worden verkocht



Bakker waar kopje koffie met belegde broodjes worden geserveerd.



Etc.
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Een ander concept dat hier goed toegepast kan worden is de zogenaamde satellietvestiging. Winkels
die elders in Vinkeveen gevestigd zijn kunnen op de centrumlocatie een baliefunctie krijgen, waar een
beperkt assortiment uit de winkel verkrijgbaar is. Hierbij is het ook mogelijk meerdere ondernemers
achter een gecombineerde ‘balie’ te hebben.
Voor een hotel is op zich ruimte binnen het nieuwe centrum. Voor een keten is de locatie echter te
klein en het is maar de vraag of er een exploitant gevonden kan worden voor een kleinschaliger hotel.
Het wordt daarom verder aan particuliere initiatieven overgelaten om in de nabijheid van het centrum
een hotel te situeren.
Het nieuw recreatief centrum leidt tot versterking van de structuur, het toeristisch-economisch profiel
(het nieuwe recreatieve centrum vormt de verbindende schakel tussen het dorp Vinkeveen en de
Plassen), de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. Een attractief nieuw recreatief centrum
vergroot de afzetkansen voor de (nieuwe) woningen.
Een verdere concentratie (momenteel is 60% van het reguliere winkelaanbod in Vinkeveen verspreid)
is wenselijk, maar heeft als consequentie een versnelde sanering van het versnipperde winkelaanbod
in Vinkeveen, zoals ook in de detailhandelsnota is opgenomen. Het toekomstperspectief voor veel
solitair gelegen winkels is twijfelachtig. Voor de (vrijkomende) winkels aan Het Lint lijkt een transitie
naar woon- of werkfunctie of combinatie daarvan een logische keuze.
Supermarkt
In de Nota detailhandelsstructuur is aangegeven dat er geen marktruimte is voor een tweede
winkelcentrum in Vinkeveen en dat vestiging van een supermarkt in het recreatieve centrum is
uitgesloten. Wel is aangegeven dat er kansen zijn voor een recreatiecluster, een plek waar een
recreatief hart kan worden gecreëerd voor Vinkeveen en mogelijkerwijs ook plek wordt gecreëerd voor
dorpsactiviteiten. Er zijn redenen om af te wijken van de nota detailhandelsstructuur.
In het woningbouwprogramma van het Centrumplan Vinkeveen worden circa 300 woningen
toegevoegd rondom het nieuwe recreatieve centrum. Het doel van het recreatieve centrum is een
groot gedeelte van de 1 tot 2 miljoen recreatieve bezoekers aan de Vinkeveense Plassen, naar dit
nieuwe centrum te trekken. Een supermarkt versterkt de economische levensvatbaarheid van het
centrum. Als er een supermarkt komt in het centrum, betreft het bovendien de te verplaatsen Albert
Heijn en geen derde supermarkt waar geen marktruimte voor is. Zonder supermarkt zijn de
mogelijkheden voor horeca en met name detailhandel beperkt.
In de geactualiseerde detailhandelsstudie, ‘Haalbaarheidstoets en effecten nieuwe recreatief centrum
Vinkeveen’, van bureau Stedelijke Planning, september 2016, is het volgende vastgesteld:


In de huidige situatie zijn vraag en aanbod van de dagelijkse winkelsector in Vinkeveen min of
meer met elkaar in evenwicht. De dagelijkse winkels genereren een vloerproductiviteit die iets
onder het landelijke gemiddelde ligt, maar van overcapaciteit is geen sprake.



Met een bevolkingstoename met ca. 1.000 inwoners en een koopkrachtbinding en -toevloeiing
beschikt Vinkeveen richting 2025 over een uitbreidingsruimte aan winkels in de dagelijkse
sector.



Met de ontwikkeling van het nieuwe recreatieve centrum is het nadrukkelijk de bedoeling dat
het winkel- en voorzieningenaanbod in Vinkeveen niet alleen een functie vervult voor de eigen
inwoners, maar dat ook meer dan in de huidige situatie geprofiteerd wordt van de 1 tot 2
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miljoen jaarlijkse bezoekers aan de Vinkeveense Plassen. In de huidige situatie genereert het
dagelijkse winkelaanbod in Vinkeveen ca. € 22 miljoen per jaar. Via bestedingen door
recreanten komt hier nog ca. € 5,5 miljoen bij. Ook dit vormt voldoende draagvlak voor
uitbreiding aan detailhandel in de dagelijkse sector.

Centrummodellen
In de uitwerking van het centrum zijn een aantal modellen uitgewerkt, namelijk:


Centrum met een omvangrijk voorzieningenniveau



Centrum met een beperkt voorzieningenniveau.

Centrummodel 1 met een omvangrijk voorzieningenniveau en parkeerbak

Figuur 23: Centrummodel 1

In het model met een omvangrijk voorzieningenniveau zijn de volgende functies opgenomen:


Supermarkt van 1.500 – 1.650 m2 bvo (betreft verplaatsing met uitbreiding vanaf locatie
Herenweg/Kerklaan)



1.400 – 2.250 m2 bvo aan winkels, horeca, ambacht en dienstverlening.



Ca. 85 appartementen en grondgebonden woningen



Pleinfunctie aan het water voor kleinschalige evenementen zoals een braderie, (week)markt
en optredens.



Ondergrondse parkeervoorziening voor circa 300 auto’s

De gewenste uitbreidingsmogelijkheden van Albert Heijn op de huidige locatie zijn te beperkt.
Verplaatsing van Albert Heijn naar het nieuwe recreatieve centrum is een optie. Randvoorwaarde is
dat er een (structurele) oplossing wordt gevonden voor de vrijkomende Albert Heijn, waarbij deze
locatie niet opnieuw mag worden ingevuld met dagelijkse detailhandel. Hierdoor wordt geen nieuwe
supermarkt toegevoegd, maar binnen de geprognotiseerde groei van Vinkeveen en het aantrekken
van toeristen, invulling gegeven aan de ontstane ruimte voor uitbreiding.
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Een supermarkt versterkt de economische levensvatbaarheid van het centrum. Zonder supermarkt zijn
de mogelijkheden voor horeca en detailhandel beperkt tot 700 tot 1.200 m² bvo, hoofdzakelijk horeca
(aan het water).
Met de verplaatsing van een supermarkt naar het centrum zijn de mogelijkheden veel ruimer. De
supermarkt verkrijgt een moderne winkel en maatvergroting van 1.500 tot 1.650 m² bvo (met
bijbehorend parkeren) daarmee inspelend op de behoefte van de moderne consument aan schaal
(‘alles onder één dak’) en versbeleving. Deze supermarkt fungeert als anker. In het kielzog zien we
mogelijkheden voor toevoeging van 1.400 tot 2.250 m² bvo aan winkels, horeca, ambacht en
dienstverlening. Dit kunnen zijn verplaatsingen dan wel nieuwe vestigingen.
Rondom de nieuw geprojecteerde brug in de Herenweg kunnen horeca en kleinschalige (food)winkels
worden gesitueerd. Hierbij wordt gedacht aan een vishandel, een snackbar, afhaalrestaurant of café
met terras.
Centrummodel 2 met een middelgroot voorzieningenniveau en parkeerbak

Figuur 24: Centrummodel 2

In het model met een middelgroot voorzieningenniveau zijn de volgende functies opgenomen:


Ca. 2.500 m2 bvo aan winkels, horeca, ambacht en dienstverlening.



Ca. 50 appartementen en grondgebonden woningen



Pleinfunctie aan het water voor kleinschalige evenementen zoals een braderie, (week)markt
en optredens.



Ondergrondse parkeervoorziening voor circa 165 auto’s

Onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw centrum en de effecten daarvan (zie bijlage) laat zien
dat de mogelijkheden voor horeca en detailhandel beperkt zijn indien er geen trekker cq. supermarkt
voorzien is. Met deze constatering is dit model verder niet meegenomen in de verkenning van de
haalbaarheid.
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Centrummodel 3 met een middelgroot voorzieningenniveau en maaiveld parkeren

Figuur 25: Centrummodel 3

In het model met een middelgroot voorzieningenniveau en maaiveldparkeren zijn de volgende functies
opgenomen:


Ca. 1.700 m2 bvo aan winkels, horeca, ambacht en dienstverlening.



Ca. 74 appartementen en grondgebonden woningen



Pleinfunctie aan het water voor kleinschalige evenementen zoals een braderie, (week)markt
en optredens.



Parkeren op maaiveld voor circa 165 auto’s

Voor dit model geldt hetzelfde als voor model 2. Verschil is de parkeervoorziening, die bij dit model op
het maaiveld is gesitueerd. Ten aanzien van de detailhandel en horeca geldt dezelfde beperking.
Daarnaast is de parkeercapaciteit niet goed in te passen in dit model. Dit model is dan ook verder niet
meegenomen in de verkenning van de haalbaarheid.

41

Centrummodel 4 met een beperkt voorzieningenniveau en parkeerbak

Figuur 26: Centrummodel 4

In het model met een beperkt voorzieningenniveau zijn de volgende functies opgenomen:


Ca. 1.300 m2 bvo aan winkels, horeca, ambacht en dienstverlening.



Ca. 50 appartementen en grondgebonden woningen



Pleinfunctie aan het water voor kleinschalige evenementen zoals een braderie, (week)markt
en optredens.



Ondergrondse parkeervoorziening voor circa 150 auto’s

In dit model zijn er voor de omvang van het aanbod aan horeca en detailhandel voldoende
mogelijkheden. Het realiseren van een parkeerbak voor de beperkte vorozieningen is financieel
gezien echter niet realistisch. Er dient dan teruggevallen te worden op bovengronds parkeren,
hetgeen beschreven is in model 5.
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Centrummodel 5 met een beperkt voorzieningenniveau en maaiveld parkeren

Figuur 27: Centrummodel 5

In het model met een beperkt voorzieningenniveau zijn de volgende functies opgenomen:


700 – 1.200 m2 bvo aan winkels, horeca, ambacht en dienstverlening.



Ca. 30 appartementen/grondgebonden woningen



Pleinfunctie aan het water voor kleinschalige evenementen zoals braderie, (week)markt en
optredens.



Parkeervoorziening op maaiveld voor ca. 75 auto’s

Eveneens kan in dit centrummodel rondom de nieuw geprojecteerde brug in de Herenweg horeca en
kleinschalige (food)winkels worden gesitueerd.
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Dorps ingerichte Herenweg
Huidige situatie
De Herenweg is de belangrijkste ontsluitingsweg van Vinkeveen, de Herenweg is ook één van de oudste
wegen van Vinkeveen. De auto is de belangrijkste gebruiker van de weg en er is weinig ruimte voor fietsers en
voetgangers. De weg ligt er verrommeld bij en de uitstraling van de weg laat te wensen over.
Blokkade
De Herenweg is nooit ontworpen voor de hoeveelheid autoverkeer die er in de huidige situatie overheen gaat.
De verkeersveiligheid en de doorstroming is hierdoor niet optimaal.
Belangrijkste doelstelling van de visie is de realisatie van een recreatief centrum tussen de Herenweg en de
Plassen. Hierbij is het wenselijk de Herenweg in te richten als verblijfsgebied, zowel de hoeveelheid verkeer als
de uitstalling zijn een probleem
Gewenste situatie
Door een nieuwe aansluiting van Vinkeveen op de N201 zal het autoverkeer over de Herenweg afnemen.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het deel van de Herenweg tussen de Kerklaan en de Baambrugse Zuwe
her in te richten en meer ruimte te creëren voor de fietser en voetganger. De uitstraling van de weg moet
aansluiten bij het karakter van het recreatief centrum, bijvoorbeeld door het profiel van de weg,
materiaalgebruik, groenvoorzieningen en straatmeubilair. Hierdoor krijgt de Herenweg het karakter van een
boulevard/verblijfsgebied in plaats van een hoofdontsluitingsweg.

Kaderstelling 3: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel Herenweg.

Om de Herenweg een meer dorpsgerichte uitstraling te geven en tevens de opgave op te pakken om
de verkeersveiligheid te verbeteren zijn de volgende onderdelen verkend:


Kan de veiligheid worden verbeterd?



Kan het aantal verkeersbewegingen worden verlaagd?



Waar moet en kan de uitstraling van de Herenweg worden verbeterd?



Hoe kan aansluiting worden gevonden bij de ambitie van het recreatieve centrum?

Handhaven huidige dorpsontsluiting op de N201
Zoals bij de varianten op de dorpsontsluiting is aangegeven zal, met de autonome groei van
Vinkeveen tot 2030, het aantal verkeersbewegingen groeien op de Herenweg tot respectievelijk
12.100 voor het deel van de Kerklaan tot de N201 en tot 5.400 voor het deel van de Baambrugse
Zuwe tot de N201. Indien de dorpsvisie in haar omvang vanuit de huidige verkenning wordt
gerealiseerd dan groeien deze verkeersbewegingen in 2030 naar 13.900 en 8.900.
De verkeersintensiteit zal met de huidige dorpsontsluiting dus alleen maar toenemen. Daarbij moet
nog worden opgeteld de verwachte toename van het vrachtverkeer. Indien het viaduct van de N201
wordt verhoogd, kunnen vrachtwagens vanaf de richting A2 onder het viaduct door.
Om de veiligheid te verbeteren moet gekeken worden naar alle gebruikers van de Herenweg.
Hieronder vallen ook voetgangers en overig langzaam verkeer. De voetgangers kunnen, met een
optimalisatie van voetpaden gescheiden blijven van het gemotoriseerde verkeer.
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Het fietsverkeer kan in het huidige profiel niet gescheiden worden. Gezien de overbelasting van de
Herenweg met gemotoriseerd verkeer is dit vanuit verkeersveiligheid wel noodzakelijk.
Voor het verbreden van het profiel van de Herenweg is op veel plekken geen ruimte, danwel is die
ruimte op sommige plekken alleen beschikbaar op private gronden.
Om het wegprofiel eenduidig te kunnen verbreden zal dit op vele plekken ten koste gaan van het
profiel van weg met het daarnaast gelegen water. Dit is vanuit (cultuur) historisch en landschappelijk
perspectief onwenselijk.
Op het noordelijke gedeelte van de Herenweg wordt voorgesteld om het langsparkeren te weren van
de Herenweg. Het parkeren moet in de gebieden achter de Herenweg worden vormgegeven.

Conclusie:
Bij het handhaven van de huidige aansluiting op de N201 kan in onvoldoende mate invulling
gegeven worden aan de ambities en wensen uit de dorpsvisie inzake de Dorps ingerichte
Herenweg.

Nieuwe dorpsontsluiting op de N201
Deze nieuwe verkeersontsluiting zorgt voor een sterke ontlasting aan verkeersbewegingen op de
Kerklaan en de Herenweg. Ten opzichte van, te verwachten aantal verkeersbewegingen in 2030
inclusief de effecten van de dorpsvisie, bij de huidige ontsluiting, dalen de aantallen
vervoersbewegingen waardoor de mogelijkheid ontstaat om de Herenweg als een veilige dorpsweg in
te richten.
Het langsparkeren op het noordelijke gedeelte van de Herenweg wordt geweerd en ingevuld in de
gebieden achter de Herenweg. De inrichting van de Herenweg gaat zich dan kenmerken als een
optimalisatie naar gebruikers. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met een rijweg voor
gemotoriseerd verkeer. Onderstaand een impressie hiervan.

Figuur 28: impressie Herenweg
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Waar moet en kan de uitstraling van de Herenweg worden verbeterd, ook in relatie tot het recreatieve
centrum?
Vanuit de oorsprong golden de watergangen naast het lint als vaarwegen. Met de komst van de
oostelijke Ringvaart is deze functie verdwenen en zijn vele verbindende watergangen uit het zicht
geraakt.
De sfeer aan het lint (Herenweg) wordt mede bepaald door haar verschijningsvorm met aan één zijde
water en de vele bruggen die de kavels bereikbaar maken. Bij nieuwe ontwikkeling is het continueren
van deze karakteristiek wenselijk.

Figuur 29: karakteristiek Herenweg

Ter hoogte van het centrum is de ambitie uitgewerkt om een bevaarbare waterverbinding
te maken tussen de westelijke en oostelijke Ringvaart. Middels een beweegbare brug in de Herenweg
wordt de verbinding doorgaand bevaarbaar. Vanaf de brug is langs de bebouwing van het centrum te
zien met zicht op de plassen. Aan de andere zijde van het centrum wordt de watergang eveneens
verbreed, wat moet bijdragen aan de waterbeleving aan de Herenweg. In het slagenlandschap achter
de Herenweg worden ook de watergangen bevaarbaar gemaakt en daar waar nodig de beschoeiingen
hersteld. Dit geldt eveneens voor delen van de watergang langs de Herenweg.
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Ter hoogte van de te realiseren brug in de Herenweg ontstaat ruimte om winkeltjes en Horeca aan het
lint en de omliggende ruimte toe te voegen. Onderstaand een impressie van bijvoorbeeld een
vishandel aan de doorvaart.

Figuur 30: impressie doorvaart

Tussen de Baambrugse Zuwe en het viaduct van de N201 zal een herprofilering van de Herenweg
worden voorgesteld, waarbij de toepassing van hoogwaardige materialen in de uitwerking wordt
meegenomen. Op deze wijze wordt het onderscheidende karakter van dit gedeelte van de Herenweg
benadrukt en ontstaat er aansluiting bij het te creëren centrum.

Conclusie:
Door een nieuwe dorpsontsluiting op de N201 is het mogelijk volledig aan de ambities en wensen
voor een aantrekkelijke, veilige en dorps ingerichte Herenweg te voldoen. Tevens kunnen cultuur
historische elementen worden hersteld.
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Recreatief gebruik van de dijksterreinen
Huidige situatie
De dijkterreinen waren ooit gemaakt om de Vinkeveense Plassen in te polderen. Echter door de opkomst van
recreatie en toerisme in de jaren zestig werd de plas bestempeld als recreatief gebied, waardoor van
inpoldering werd afgezien. De hele oostkant van Vinkeveen, tussen de Gemeenlandsebrug en de Heulbrug
wordt begrenst door de dijkterreinen. Ongeveer 1/3 is in bezit van de gemeente, ongeveer 2/3 is in particulier
bezit.
Blokkade
De dijkterreinen hebben technisch gezien geen functie. Gelegen op de grens tussen het dorp en de
Vinkeveense Plassen vertegenwoordigen de terreinen een enorm recreatief potentieel. In de huidige situatie
worden ze voor een groot deel niet of nauwelijks gebruikt, terwijl met relatief eenvoudige ingrepen de
dijkterreinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beleefbaar en bereikbaar maken van de
Vinkeveense Plassen.
Gewenste situatie
Waar kansen zich voordoen worden de dijkterreinen toegankelijk gemaakt en ingericht met fiets- en/of
wandelpaden met hier en daar een bankje en picknicktafel. Om de visuele relatie met de Plassen te
versterken wordt (hoge) beplanting zoveel mogelijk weggehaald. De dijkterreinen worden bereikbaar gemaakt
vanaf de Herenweg of de Baambrugse Zuwe en er worden mogelijkheden gecreëerd om met een bootje aan
te leggen.

Kaderstelling 4: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel dijksterreinen.

Voor de ambitie en gewenste situatie van het gebruik van de dijksterreinen wordt in de nadere
uitwerking aansluiting gehouden bij de dorpsvisie. Gedurende het traject van de verkenningsfase zijn
enkele private initiatieven getoond en ideeën geopperd. Tussen de Baambrugse Zuwe en de N201
bestaan ideeën voor het aanleggen van wandelpaden, dagrecreatie, en picknick mogelijkheden.
Tevens kunnen de dijkterreinen een verbinding leggen tussen een nieuwe passantenhaven aan de
zijde van de N201 en het recreatieve centrum. In de verdere planuitwerking zal met de inwoners van
Vinkeveen, de provincie en private initiatiefnemers verdere uitwerking worden opgepakt.
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Figuur 31: impressie dijksterreinen
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Verbeteren bereikbaarheid Vinkeveense Plassen
Huidige situatie
Vinkeveen is omgeven door water. Aan de oostkant door de Vinkeveens Plassen en aan zowel de oostkant als
de westkant door de ringvaart. Ter hoogte van de Gemeenlandsvaartbrug en de Heul zijn doorvaarten vanaf de
westelijke ringvaart richting de Plassen.
Blokkade
De oostelijke ringvaart loopt niet helemaal door vanaf de Heul naar de Gemeenlandsevaart, maar wordt op
enkele punten onderbroken door percelen die vanaf de Herenweg tot diep in de Plassen doorlopen.
Doordat de meeste gronden tussen de Herenweg en de Plassen in particulier bezit zijn, zijn de mogelijkheden
om het water te zien of op te gaan beperkt. Ook voor recreanten zijn er weinig mogelijkheden om vanaf de
Plassen het dorp in te gaan. Op enkele plekken is de doorstroming van de oostelijke ringvaart niet optimaal,
bijvoorbeeld bij de Heul en onderdoorgang onder de N201.
Gewenste situatie
Meer mogelijkheden om vanuit het dorp de plassen op te kunnen en vice versa. Een oostelijke ringvaart die
helemaal doorloopt en goed doorstroomt.

Kaderstelling 5: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel bereikbaarheid plassen.

Het terrein van voormalig betonwarenfabriek wordt voor Vinkeveen het gezicht aan het water. Hier
wordt het dorp, als het ware, opengebroken naar de plassen. Vanaf de plassen is dit het gebied waar
aanleg- winkel- en horecavoorzieningen komen.
Om de waterbeleving aan de Herenweg te vergroten worden in de omgeving van het recreatieve
centrum de haakse watergangen verruimd en direct naast het centrum wordt de doorvaart, middels
een brug in de Herenweg gecreëerd. Hierdoor ontstaat een nieuwe mogelijkheid om recreatief
rondgaande vaartochten te maken door het gebied. De oostelijke en westelijke ringvaart worden
hiermee aan elkaar gekoppeld.
Figuur 32: waterbeleving
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De koppeling tussen de Ringvaarten maakt het tevens mogelijk om aansluiting te vinden op het
regionale sloepennetwerk. Regionaal varende toeristen worden hiermee door het centrum van
Vinkeveen geleid, in plaats van de enige huidige passage onder Vinkeveen nabij De Heul.
Kanttekening is dat indien het huidige viaduct wordt verhoogd, deze vaarverbinding beperkter gebruikt
kan worden in verband met de lagere bedieningsfrequentie als gevolg van de drukte op de Herenweg.
Langs de watergangen waar nu geen/nauwelijks vaarverkeer aanwezig is zal worden voorzien in een
deugdelijke oeverbescherming om de belendende percelen te beschermen.
De onderdoorgang bij de N201 in de oostelijke Ringvaart (plassenzijde) blijft, vooralsnog een
knelpunt. Indien het huidige viaduct wordt verhoogd, dan ontstaat de mogelijk een aanpassing aan
deze onderdoorgang te doen. De provincie is hierin richtinggevend, waarbij ook in de situatie dat er
een nieuwe ontsluiting wordt gerealiseerd bekeken wordt in hoeverre aanpassing
(verhogen/verbreden van de onderdoorgang) mogelijk is.

Figuur 33: waterrecreatie
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Wonen in Vinkeveen, visie en behoefte
Dorpsvisie centrum Vinkeveen - 2014
In de centrumvisie is het uitgangspunt dat Vinkeveen een dorp aan de Plassen wordt, waarbij de
aansluiting op de Plassen moet worden verbeterd. Evenals de aansluiting op de N201. Naast een
recreatief centrum kan nieuwe woningbouw een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de
uitgangspunten. Daarbij worden op sommige locaties mogelijkheden gecreëerd om braakliggende
terreinen te ontwikkelen naar woningbouw, waarbij wonen aan het water centraal staat.
In het plangebied zijn drie (mogelijke) locaties voor woningbouw aan te wijzen, te weten:
-

Wonen aan het water ten zuiden van de N201

-

Wonen aan het water ten noorden van de N201

-

Wonen aan het water op de Baambrugse Zuwe.
Daarnaast biedt het nieuw te realiseren recreatief centrum mogelijkheden voor het bouwen van
appartementen, waardoor het draagvlak voor de centrumfunctie wordt vergroot.
De totale geschatte capaciteit wordt geraamd op 300 woningen, te bouwen in een periode van 10 – 15
jaar.
Regionaal Woningbehoefteonderzoek Vinkeveen – 2015
In september 2015 heeft Companen, in opdracht van het Aanjaagteam, een regionaal woningbehoefte
onderzoek uitgevoerd (zie bijlage). Dit onderzoek diende tevens als opmaat naar de plan procedurele
verplichting voor onderzoek in het kader van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’
Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen:
De beoogde bebouwing van de locaties uit de Dorpsvisie Vinkeveen met een capaciteit van ongeveer
300 – 350 woningen levert een toevoeging op wat passend is binnen de kwantitatieve en kwalitatieve
woningbehoefte van De Ronde Venen, de West Utrechtse regio en de stadsregio Amsterdam.
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“Wonen aan het water” ten noorden van de N201

Huidige situatie
In het plangebied bevinden zich onbebouwde terreinen die in de huidige situatie niet of nauwelijks gebruikt
worden. Het gebied wordt voornamelijk gebruikt voor diverse bedrijfsactiviteiten en is redelijk onbebouwd.
Het eigendom van het plangebied is ongeveer 75.000 m2 (7.5 hectare) groot en in particulier bezit.
Blokkade
Deze gebieden zien er rommelig uit, terwijl er veel ruimtelijke mogelijkheden zijn om de relatie tussen het
dorp en de Vinkeveense Plassen te verbeteren.
Gewenste situatie
Het gebied wordt voornamelijk gebruikt voor diverse bedrijfsactiviteiten en is redelijk onbebouwd. Gezien de
landschappelijke kwaliteiten, het huidige gebruik, de ligging bij het historische lint, op steenworpafstand van
de Vinkeveense Plassen kan op deze gronden een hoogwaardig woonmilieu worden gerealiseerd met
grondgebonden woningen in diverse typologieën, elk met de tuin direct aan het water.

Kaderstelling 6: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel wonen ten noorden N201.

Het, onbebouwde gebied ten noorden van de N201, uit de Dorpsvisie “Wonen 1” genoemd, ligt
grotendeels buiten de bebouwingscontour (voormalige Rode Contour genaamd), zoals opgenomen in
het provinciale Structuurplan.
Om in dit gebied een bestemmingswijziging van ‘bedrijvigheid/agrarisch’ naar ‘wonen’ te kunnen
realiseren dient deze bebouwingscontour te worden verlegd richting de westelijke Ringvaart. Plan
procedureel zijn hiervoor twee mogelijkheden:


Na instemming van de gemeenteraad, kan een verzoek gericht worden aan de Provincie
Utrecht ten einde de bebouwingscontour aan te passen in het Structuurplan. Deze procedure
kent een lang tijdsbeslag, met besluitvorming in de Provinciale Staten.



Een tweede mogelijkheid is om, middels het vastgestelde provinciale besluit inzake
Kernrandzones, een voorstel te doen waarin landschappelijk en cultuurhistorisch
verbeteringen worden aangebracht, welke het legitiem maken dat buiten de
bebouwingstructuur de functie Wonen wordt toegevoegd. Dit beleid is gericht op het
tegengaan van verrommeling in de overgang tussen (dorpse)bebouwing en het open
landschap.
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Deze tweede mogelijkheid is passend binnen de gewenste situatie, zoals in de Dorpsvisie is
vastgesteld.

Figuur 34: huidige bebouwingscontour

Figuur 35: invulling Kernrandzone

Kernrandzone Wonen 1
Voor de onderbouwing van de functiewijziging in het gebied ‘Wonen 1’ is een Landschapsanalyse
Kernrandzone opgesteld (zie bijlage). Primair is uitgegaan van een nieuwe dorpsontsluiting op de
N201, ten einde de maximale impact op de landschappelijk omgeving te kunnen toetsen.
Hieruit zijn de volgende landschappelijke en cultuurhistorische verbetering voorgesteld:


De nieuwe ontsluiting vormt de entree van het dorp. Bij deze entree zijn de groene structuren
en het water duidelijk zichtbaar. Dit wordt in het gebied Wonen 1 vormgegeven door de
‘groene koppen’ van het slagenlandschap en het verbreden/herstellen van de watergangen.



Richting de aansluiting op de kruising Baambrugse Zuwe wordt een breed gebied aan groen
aangelegd, waardoor zicht blijft bestaan op de kerk en de groene uitstraling wordt versterkt.



Achter de ‘groene koppen’ van het slagenlandschap worden woningen gesitueerd die vanuit
een ruime verkaveling in het noordelijke gedeelte tot een meer intensievere verkaveling
richting de N201 worden vormgegeven. Hierbij ontstaan beelden van vrijstaande en 2^1 kap
woningen gesitueerd in ruime groene omzoming en georiënteerd op het (vaar)water.



De Herenweg wordt in haar oorspronkelijke lintstructuur hersteld, waarbij de intensiteit van het
gemotoriseerde verkeer wordt teruggebracht.



Tussen de plassen en de westelijke ringvaart wordt een doorgaande vaarroute met
brugverbinding gemaakt. Hierdoor ontstaat aanhechting en waterbeleving tussen de plassen,
de lintbebouwing en de ringvaart.

De Provincie kan in beginsel instemmen met de beoogde landschappelijke en cultuurhistorische
verbeteringen. Door achter de ‘groene koppen’ van het slagenlandschap woningbouw toe te passen
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wordt succesvol het verrommelde gebied getransformeerd naar een hoogwaardige functie en
uitstraling.
In het programma wordt rekening gehouden met ca. 34 vrijstaande woningen en 20 2^1 kap
woningen.
Indien de huidige ontsluiting wordt gehandhaafd, dan worden er geen verbeteringen gerealiseerd op
de Herenweg. De ontwikkelingen in het noordelijke deel van Wonen 1 komen hiermee onder druk te
staan.

Figuur 36: impressie Wonen 1
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“Wonen aan het water” ten zuiden van de N201

Huidige situatie
In het plangebied bevinden zich onbebouwde terreinen die in de huidige situatie niet of nauwelijks gebruikt
worden. In de huidige situatie bevindt zich op deze locatie de brandweerkazerne, een ambulancedienst en
een tuincentrum, enkele bedrijven en vrijstaande woningen. Het eigendom van het plangebied is over het
algemeen in particulier bezet. Het gebied is ongeveer 40.000 m2 (4 hectare) groot, waarvan de gemeente
zelf ongeveer 6.500 m2 in bezit heeft.
Blokkade
Deze gebieden zien er rommelig uit, terwijl er veel ruimtelijke mogelijkheden zijn om de relatie tussen het
dorp en de Vinkeveense Plassen te verbeteren.
Gewenste situatie
Bij ontwikkeling op deze locatie geldt dat hier een bijzonder woonmilieu kan worden gerealiseerd waarbij
wonen aan of bij het water het thema is. Uitgegaan wordt van grondgebonden woningen in diverse
typologieën, elk met de tuin aan of bij het water. Gezien de ligging in de buurt van de Kerklaan is deze
locatie ook geschikt voor maatschappelijke functies. De locatie heeft ook een verdienpotentieel, een deel
hiervan wordt afgedragen waardoor de ontwikkeling van deze locatie “meebetaald” aan de nieuwe
aansluiting van Vinkeveen op de N201, aanpassingen aan het viaduct en herinrichting van de Herenweg.

Kaderstelling 7: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel wonen ten zuiden N201.

Voor het gebied ten zuiden van de N201, gekenmerkt als Wonen 2, wordt voorgesteld om hiervoor
een functiewijziging van ‘bedrijvigheid/agrarisch’ naar ‘Wonen’ uit te werken.
Evenals in het gebied Wonen 1 ligt het accent in dit gebied op groen en water. De woningen zullen
zoveel als mogelijk gesitueerd worden aan het water. Tussen de bestaande bebouwing van de
Julianalaan en het te transformeren gebied zal een dorpsgerichte aansluiting komen met structureel
groen om privacy te waarborgen.
Langs de N201 bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van appartementen. Deze appartementen
zijn gericht op het gebied van Wonen 2.
Het woningbouwprogramma is in dit gebied meer gericht op een dorpse structuur. 2^1 kap woningen,
enkele vrijstaande woningen, rijwoningen en enkele appartementen zullen het gebied vorm geven.
In dit gebied wordt tevens voorgesteld om programmatisch een goede verhouding tussen sociale
huur, midden huur, goedkope en midden dure koop toe te passen. In het onderzoek naar de
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haalbaarheid van de dorpsvisie is rekening gehouden met ca. 8 vrijstaande woningen, 16 2^1 kap
woningen, 32 eengezinswoningen en 56 appartementen.

De ontsluiting van het gebied wordt kavelgewijs op de Julianalaan en wijkgericht op het Kloosterplein
ontworpen. Het Kloosterplein dient hiervoor een kwalitatieve herinrichting te krijgen. De daar
gesitueerde Toeristisch Opstap Punt zal worden verplaatst naar het nieuwe recreatieve centrum.
Ten aanzien van de verkeersintensiteit van de Herenweg is een ontwikkeling van Wonen 2 in de
voorgestelde omvang alleen mogelijk indien een sterke ontlasting van de verkeersdruk op de
Herenweg wordt gerealiseerd. Dit betekent dat Wonen 2 alleen tot volledige ontwikkeling kan komen
indien een nieuwe dorpsontsluiting voor Vinkeveen wordt gerealiseerd.

Figuur 37: impressie Wonen 2
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“Wonen aan het water” op de Baambrugse Zuwe

Huidige situatie
De Baambrugse Zuwe is een populaire bestemming om te wonen. De Zuwe is bijna volledig volgebouwd en
in particulier bezit.
Blokkade
Doordat de Zuwe bijna volledig is volgebouwd, hierdoor zijn de plassen vanaf de Zuwe nauwelijks
waarneembaar.
Gewenste situatie
Deze situatie kan worden verbeterd door meer doorzichten vanaf de Baambrugse Zuwe richting de Plassen
te maken en door een wandelverbinding langs het water. De meeste kansen hiervoor liggen bij het eerste
deel van de Zuwe vanaf de ringvaart wat grotendeels in eigendom is van GroenWest. Bij een eventuele
herontwikkeling van de locatie kunnen de grondgebonden woningen vervangen worden door kleinschalige
appartementengebouwen. Door de appartementengebouwen in een groene openbare setting te plaatsen kan
de visuele relatie tussen de Baambrugse Zuwe en de Vinkeveense Plassen worden versterkt.

Kaderstelling 8: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel wonen Baambrugse Zuwe.

De ontwikkeling ter plaatse van de eigendommen van GroenWest, conform de uitgangspunten van de
dorpsvisie blijven tot de mogelijkheden behoren. Op de middellange termijn heeft GroenWest
aangegeven niet de ambitie te hebben om bezit aan de Baambrugse Zuwe in eigendom te houden.
Een ontwikkeling van appartementen, in combinatie met grondgebonden woningen, waar tussen nog
voldoende ruimte overblijft om direct aan het water openbaar te recreëren blijft daarmee tot de
mogelijkheden behoren.
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“Wonen aan het water” achter het lint

Huidige situatie
Binnen het plan bevinden zich onbebouwde terreinen die in de huidige situatie niet of nauwelijks gebruikt
worden. Deze gebieden zien er vaak rommelig, terwijl ze gezien de ligging een bijzonder

ontwikkelpotentieel hebben. Bij ontwikkeling van deze gebieden geldt als voorwaarde dat dit onder het
thema ‘Wonen aan het water’ gebeurt en dat de cultuurhistorisch ondergrond als basis dient
Gewenste situatie
Dit gebied 4 ligt tussen de Herenweg en de Plassen. Bebouwing in de tweede lijn kan Vinkeveen een gezicht
aan de Plassen geven. Nieuwe woningen zijn hier mogelijk. Het gaat hierbij om incidentele villa-achtige
bebouwing in een groene setting met het gezicht richting de plassen.

Kaderstelling 9: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel wonen achter het lint.

Figuur 38: impressie Wonen 4

De bebouwing in deze zone, zoals in de dorpsvisie opgenomen, bevindt zich met name op de vele
‘individuele’ particulieren gronden langs de Herenweg/westelijke ringvaart. Het wordt dan ook aan
particuliere initiatieven overgelaten hier een ontwikkeling te laten plaatsvinden mits aansluiting wordt
gevonden bij de visie.
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Aantrekkelijk verblijfsgebied rond viaduct

Huidige situatie
Het dorp wordt doorsneden door één van de drukste provinciale wegen van Nederland.
Blokkade
Doordat de N201 op hoogte ligt is de weg een visuele barrière tussen de twee delen van de Herenweg. In
combinatie met de op- en afritten aan beide kanten van de weg zit er een grote onderbreking in het lint
waardoor de weg een fysieke barrière is tussen de twee delen van de Herenweg. De inrichting van de weg is
voornamelijk asfalt wast zijn beste tijd heeft gehad, het gebied is niet aantrekkelijk.
Gewenste situatie
De visuele aanwezigheid van de weg kan niet worden weggegnomen, de fysieke barrière kan wel flink
worden aangepakt. Bij een alternatieve aansluiting van Vinkeveen op de N201 zijn de op en afritten (of een
deel daarvan) niet meer nodig en kunnen verwijdert worden. De ruimte die daarbij vrijkomt en de directe
omgeving kan aantrekkelijker worden ingericht. Hier is al een begin mee gemaakt door de zijkanten van het
viaduct te schilderen. De inrichting van de Herenweg kan een dorpsere uitstraling krijgen, bijvoorbeeld door
gebruik van klinkers. Daarnaast zijn er aanpassingen aan de N201 zelf denkbaar, bijvoorbeeld door de weg
in te pakken.

Kaderstelling 9: opgave en ambitie uit dorpsvisie, onderdeel verblijfsgebied viaduct.

Infrastructurele varianten
De kwaliteit en het gevoel van onveiligheid ter plaatse van de huidige dorpsontsluiting op de N201
wordt momenteel veroorzaakt door:


De verkeersintensiteit



De vele kanten waar verkeer vandaan komt (op- afritten en doorgaand verkeer).



Het gemengde gebruik (gemotoriseerd en langzaam verkeer).



De enorme ruimte waardoor het onoverzichtelijk wordt om over te steken.

De kwaliteit van het verblijfsgebied rond het viaduct kan sterk worden verbeterd indien de aansluiting
op de N201 hier verdwijnt. De op- en afritten kunnen dan worden verwijdert, waardoor er over een
grote lengte nieuwe invulling kan worden gemaakt. De verkeersintensiteit wordt door een nieuwe
ontsluiting, ter plaatse van de Herenweg sterk verlaagd.
Een nieuwe invulling ter hoogte van de huidige op- en afritten kan in vele functies worden
vormgegeven. Hierbij kan worden gedacht aan groen, water, parkeervoorzieningen of bebouwing.
Een nadere detaillering hiervan is in deze verkenningsfase niet uitgewerkt en zal in nauw overleg met
de provincie (eigenaar) moeten plaatsvinden.
Indien de huidige aansluiting wordt gehandhaafd dan blijft een groot gedeelte van de situatie
ongewijzigd. Zoveel mogelijk verfraaiing van de omgeving is dan de enige invulling.
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4.0 Overige aandachtspunten
4.1

Duurzaamheid

Bij het realiseren van het plan wordt rekening gehouden met de dan geldende normen en
beleidsregels voor wat betreft duurzaamheid. Hierbij wordt minimaal aangesloten bij het beleid
‘Klimaatneutraal 2040’ en wordt in de nadere uitwerking gekeken naar een voor te schrijven GPRnorm.

4.2

Natuuronderzoek

Om de voorgenomen ontwikkelingen op haalbaarheid te toetsen is een oriënterend onderzoek
uitgevoerd in het kader van de natuurwetgeving. Hierbij is getoetst op de Flora- en Faunawet, de
effecten op Natura 2000-gebied en de mogelijke effecten op de EHS. Tevens is daarbij een doorkijk
gemaakt naar de (veld)onderzoeken welke nodig zijn in het kader van de
bestemmingsplanprocedure.

Flora- en Faunawet
Bij uiteindelijke uitvoering van het bestemmingsplan is er een risico op overtreding van
verbodsbepalingen voor bepaalde soorten in het gebied. Hiervoor kan ontheffing worden
aangevraagd, echter alleen indien er is aangetoond welke soorten in het gebied voorkomen. Hiervoor
dient een gebiedsgerichte inventarisatie te worden uitgevoerd. Hierbij valt de denken aan soorten als
de ringslang, vleermuizen en rugstreeppad.

Natura 2000
Als gevolg van dit plan zijn negatieve effecten op Natura 2000 op voorhand uitgesloten. Uitzondering
hierop is stikstofdepositie.
Als gevolg van bewoning en verkeer uit het plan treedt emissie van verschillende
stikstofverbindingen op. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van een habitat. De toename van
de stikstofdepositie in de Botshol is bepaald op basis van een worst case scenario. De waarde ligt
daarbij binnen de op dit moment geldende grenswaarden. Bij de nadere uitwerking en het opstellen
van het bestemmingsplan dient onder andere gekeken te worden naar de huidige en toekomstige
bedrijvigheid. De verwachting is dat de omvang van deze bijdrage zodanig is dat significant negatieve
effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten.

EHS
Van de verschillende toetsingsaspecten kan alleen aan het criterium voor behoud van oppervlakte
niet worden voldaan. Het betreft echter een beperkte aantasting, waarbij de natuur geen hoge
kwaliteit heeft en het effect strikt lokaal is. Bij de nadere uitwerking zal worden bekeken hoe dit
effect en de aantasting verder kan worden voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar zowel de
westelijk als oostelijk gelegen EHS.

Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden met als doel de kwaliteit van oppervlakte- en
grondwater te waarborgen. Het plan zal (grotendeels) voorzien in de doelstellingen van de KRW.
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5.0 Financiën
5.1

Rol van Partijen

De gemeente heeft, bij vaststelling van de Dorpsvisie, aangegeven dat private (markt)partijen en
grondeigenaren initiatoren moeten zijn voor de uitwerking van de Dorpsvnsie. In hoofdstuk 1.4 is
weergegeven welke partijen het voortouw hiertoe hebben genomen. Eén en ander is vastgelegd in het
procesplan, welke in februari 2015, door de gemeenteraad is vastgesteld.

5.2

Kosten, dekking en risico’s

Het kunnen realiseren van de ambities uit de Dorpsvisie heeft geleid tot twee varianten voor het
Centrumplan: voorkeursvariant 2 met een nieuwe ontsluiting op de N201 en variant 1 met een
verbeterde aansluiting op de huidige plek. In onderstaand overzicht staan de financiële gevolgen en
de risico’s van deze twee varianten. De bedragen zijn gebaseerd op basis van diverse onderzoeken en
adviezen variërend van stedenbouwkundige tekeningen tot en met makelaarsrapporten.
Overzicht kosten en dekking per variant
Onderdeel

Variant 1

Gemeentelijke kosten
Kosten hoofdinfra
Bijdrage private partijen
Dekkingstekort gemeente
Risico’s gemeentelijke kosten

Voorkeursvariant 2
Nieuwe ontsluiting N201
Nieuwe hoofdinfra
€ 8,0 mln
€ 6,4 mln
- € 1,6 mln
0 tot € 3,0 mln

Provincie: nieuwe aansluiting N201
Kosten N201
Aanwezige dekking
Dekkingstekort Provincie

€ 8,2 mln
€ 4,3 mln
- € 3,9 mln

€ 4,3 mln
€ 4,3 mln
€ 0 mln

Kosten ambities Dorpsvisie

€ 5,4 mln

€ 5,0 mln

Gedekt door private partijen

Gedekt door private partijen

Kerklaan en Herenweg
€ 2,7 mln
0
- € 2,7 mln
0 tot € 0,3 mln

Gemeentelijke kosten hoofdinfrastructuur voorkeursvariant 2 (dijkvariant)
Variant 2 heeft (nog) een dekkingstekort van € 1,6 miljoen en kostenrisico’s.
Het dekkingstekort van € 1,6 miljoen is als volgt opgebouwd:
 Investering in hoofdinfrastructuur:
€ 8,0 miljoen
 Bijdrage marktpartijen uit exploitatie: € 6,4 miljoen  Dekkingstekort:
- € 1,6 miljoen
De gemeente loopt het risico dat de kosten voor de infrastructuur hoger uitvallen (geraamd op 30%
hoger) en dat de plankosten hoger worden. In deze planfase wordt dit risico geraamd tussen de 0 en
€ 3 miljoen euro.
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Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor de hele gebiedsexploitatie. Deze gebiedsexploitatie is
uiteraard ook risicovol. De afspraak en de randvoorwaarde is dat deze marktrisico’s uit de private
gebiedsexploitatie niet mogen leiden tot een lagere bijdrage aan de hoofdinfrastructuur (dus leiden
tot een hoger dekkingstekort). Dit uitgangspunt wordt in de volgende fase juridisch verder
uitgewerkt.
In de volgende fase wordt ook nader uitgewerkt hoe het dekkingstekort kan worden verkleind. De
volgende opties worden in ieder geval onderzocht en uitgewerkt:





Bijdrage vanuit het Waterschap vanwege zogenaamde “samenloopkosten” voor de
onderhoud van de dijk.
Mogelijke subsidies voor dergelijke complexe herontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen
Mogelijke vrijval van gemeentelijke onderhoudsbudgetten
Een positievere (private) gebiedsexploitatie waardoor de bijdrage omhoog kan

Investeren in variant 2 moet leiden tot de extra investeringen van de Provincie in een nieuwe
verbeterde aansluiting op de N201 en tot de zekerheid dat de ambities uit de Dorpsvisie
werkelijkheid worden. Variant 2 leidt op lange termijn ook tot de meeste waardecreatie variërend
van inkomsten uit toerisme tot een groter draagvlak voor voorzieningen.

Gemeentelijke kosten maatregelen Kerklaan en Herenweg variant 1
(viaductvariant)
Variant 1 heeft een dekkingstekort van € 2,7 miljoen.
Het dekkingstekort van € 2,7 miljoen is als volgt opgebouwd:





Geluidssanering woningen Kerklaan:
Aanpassen infrastructuur Herenweg:
Bijdrage marktpartijen uit exploitatie:
Dekkingstekort:

€ 1,2 miljoen
€ 1,5 miljoen
€0 - € 2,7 miljoen

Zonder deze investering in de geluidsvoorzieningen en infrastructuur is de uitvoering van variant 1
niet mogelijk. De verkeersbelasting en geluidsbelasting zijn dan (zeer waarschijnlijk) te hoog om
variant 1 te realiseren zonder deze twee maatregelen.
Net als in de voorkeursvariant 2 is er in variant 1 een risico op hogere plankosten. Het plan kan een
langere doorlooptijd hebben, meer inzet benodigd dan geraamd, etc. In deze planfase wordt het
risico op hogere plankosten geraamd tussen de 0 en € 0,3 miljoen euro.
De kans op subsidies en bijdragen van derden in deze variant is ten opzichte van variant 2 kleiner
omdat de ambities lager liggen. Aanvullende dekking kan dan wellicht gevonden worden door het
schrappen van ambities uit de Dorpsvisie maar dan is het geen “variant 1” meer waar de realisatie
van alle ambities centraal staat.
Het doorbelasten van de gemeentelijke investering van de € 2,7 miljoen voor benodigde maatregelen
aan een marktpartij is niet vanzelfsprekend. De maatregelen zijn het gevolg van de huidige situatie
met de nieuwe ontwikkeling. Er zijn twee redenen waarom het niet zomaar doorbelast kan of mag
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worden. Allereerst is er geen financiële dekking binnen de (huidige) private gebiedsexploitatie.
Zonder extra winst is er geen bijdrage mogelijk. Het tweede punt gaat over het zogenaamde
“profijtbeginsel”. De toekomstige kopers en huurders hebben geen direct profijt van de maatregelen
aan de Kerklaan en Herenweg. Zonder direct profijt is de juridische basis om deze kosten door te
belasten (kostenverhaal op basis van de grondexploitatiewet) lastiger. Kosten worden namelijk in
principe naar rato van “profijt” toegedeeld. Zonder profijt, geen toedeling aan de nieuwe locatie. De
keerzijde is dat zonder maatregelen het project niet uitvoerbaar is (dat is het causale verband). In
een privaatrechtelijk contract kan de bijdrage wel afgesproken worden. Mits redelijk en billijk én mits
er dekking is uit de gebiedsexploitatie.

Kosten Provincie Utrecht voor nieuwe aansluiting N201
De Provincie is verantwoordelijk voor de aansluiting op de N201. De aanlegkosten zijn voor rekening
en risico van de Provincie. De twee varianten hebben verschillende kosten. Hieronder een korte
financiële toelichting per variant.
Voorkeursvariant 2:
 Kosten nieuwe aansluiting
€ 8,2 miljoen
 Huidige dekking bestaande aansluiting
€ 4,3 miljoen  Dekkingstekort Provincie
- € 3,9 miljoen
De Provinciale Staten moeten nog wel akkoord gaan met de benodigde aanvullende dekking van
€ 3,9 miljoen. De Provincie heeft aangegeven zich hiervoor in te willen zetten. Zonder deze
aanvullende dekking van € 3,9 miljoen is uitvoering van variant 2 in principe niet mogelijk.
Variant 1



Kosten en dekking bestaande aansluiting
Geen dekkingstekort

€ 4,3 miljoen

Toelichting private gebiedsexploitatie
Private partijen hebben het initiatief genomen het Centrumplan Vinkeveen voor eigen rekening en
risico te realiseren. Dit was ook een eis vanuit de Dorpsvisie. Dit is ook door de raad vastgesteld in
het procesplan van februari 2015.
De gebiedsexploitatie is de volledige grond- en opstalexploitatie van een plangebied die door private
partijen voor eigen rekening en risico wordt gedaan.




Grondexploitatie:
o Alle noodzakelijke verwervingen
o Sloop en sanering
o Tijdelijk beheer en tijdelijke maatregelen
o Bouw- en woonrijp maken
o Projectmanagement en advies (plankosten)
o Financieringskosten
Realisatie Dorpsvisie (€ 5,4 miljoen)
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Bijdragen aan hoofdinfrastructuur (opgenomen € 6,4 miljoen)
Opstalexploitatie:
o Bouwkosten
o Bijkomende kosten zoals architect, constructeur, marketing
o Algemene (ontwikkel)kosten
o Winst & Risico

De totale omzet (verkoopwaarde) moet alle kosten dekken. Alle ambities uit de Dorpsvisie zijn als
kosten opgenomen in de private grondexploitatie. Het grootste deel van de kosten van de
hoofdinfrastructuur (€ 6,4 miljoen van de € 8,0 miljoen) is gedekt uit de exploitatie.
Een belangrijk aandachtspunt in de gebiedsexploitatie is het deelgebied Wonen 2. Dit deelgebied is
financieel noodzakelijk om variant 2 uit te kunnen voeren. De kerngedachte van het exploitatieplan
(onderdeel van de grondexploitatiewet) is van toepassing op dergelijke winstgevende delen: alle
deelgebieden vormen één plangebied en winsten worden per definitie binnen het plan verevend. Er
kan nooit sprake zijn van financieel “cherry picking” met als gevolg dat enkele grondeigenaren een
hoge ontwikkelwinst hebben en andere grondeigenaren de ambities uit de Dorpsvisie niet meer
kunnen realiseren.
De grond- en opstalexploitatie is voor de private partijen risicovol. De financiële gevolgen van risico’s
en kansen zijn aanzienlijk groter dan de financiële risico’s van de gemeente in dit project.
De woningmarkt bepaalt in hoge mate hoe het project financieel zal verlopen.

Realisatie van de Dorpsvisie: onderdeel van de private gebiedsexploitatie
In beide varianten staat de realisatie van de Dorpsvisie centraal. Alle kosten zijn onderdeel van de
private gebiedsexploitatie en daarmee voor rekening en risico van de marktpartijen. Er zijn geen
financiële risico’s voor de gemeente. Het enige risico is dat de uitvoering van de ambities van de
Dorpsvisie onder druk kan komen te staan als de private gebiedsexploitatie niet sluitend is.
Financieel betekenen de ambities uit de Dorpsvisie concreet:
Overzicht kosten ambites Dorpsvisie
Beweegbare brug

€ 0,7 mln

Upgrade Herenweg

€ 1,1 mln

Doorvaart

€ 0,5 mln

Beschoeiingen langs particuliere terreinen langs

€ 0,3 mln

vaarroutes
Groene aanleg ‘koppen’ en slagenlandschap
Geluidsmaatregelen N201 a.g.v. woningbouw

€ 0,3 mln
€ 0,7 mln (variant 1: 50% van kosten)

Recreatieve opwaardering dijksterreinen

€ 0,4 mln

Plein-/verblijfsfunctie in centrum

€ 0,5 mln

Parkeervoorzieningen recreanten/TOP

€ 0,9 mln

Totale kosten uitvoering Dorpsvisie

€ 5,4 mln (variant 1: € 5,0 mln)
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Financiën variant 2 samengevat

Hoofdinfra
Door gemeente De Ronde Venen
Investering
Bijdrage ontwikkelaar:
Dekkingstekort
Risico’s

€ 8,0 mln
€ 6,4 mln
- € 1,6 mln
0 – € 3 mln.

Gebiedsexploitatie (grex / vex)
Door private partijen / ontwikkelaars
In gebiedsexploitatie:
- investering Dorpsvisie € 5,4 mln
- bijdrage aan hoofdinfra € 6,4 mln
Vooral markt- en verwervingsrisico’s

Nieuwe ontsluiting N201
Door Provincie Utrecht
Investering
Reeds gedekt
Dekkingstekort

€ 8,2 mln
€ 4,3 mln
- € 3,9 mln
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6.0 Communicatie
In de verkenningsfase hebben we (de gemeente en de initiatiefnemers) de financiële en ruimtelijke
haalbaarheid onderzocht van de mogelijkheden voor de ontsluiting en de ontwikkeling van het
centrum Vinkeveen zoals geschetst in de dorpsvisie.
Samen werken aan de plannen
We (de zogeheten ‘aanjaagtafel’) hebben samen met betrokkenen bij het Centrum Vinkeveen
gewerkt aan het haalbaarheidsplan voor het centrum van Vinkeveen. Dit hebben we gedaan vanuit
het Informatiecentrum De Uitvlucht als centraal informatie- en communicatiepunt. En in nauw
overleg met de klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van direct betrokkenen zitten.

6.1

De aanjaagtafel

De aanjaagtafel verzorgt gezamenlijk de activiteiten om het haalbaarheidsplan te realiseren, inclusief
de communicatie, geadviseerd en waar mogelijk ondersteund door de klankbordgroep. De gemeente
blijft eindverantwoordelijk voor de bewaking van het proces en voor de communicatie.

6.2

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, het
bewonersplatform InVinkeveen, bewoners uit het plangebied ten noorden van de N201 en bewoners
uit het plangebied ten zuiden van de N201. Belangstellenden vanuit het visiegebied konden zich
aanmelden, waarna twaalf aanmelders zitting hebben genomen in de klankbordgroep.
Met de klankbordgroep is intensief overleg gevoerd over de verschillende onderwerpen uit de
dorpsvisie en de vertaling daarvan naar plannen. De klankbordgroep heeft een reactie geschreven
met haar conclusie/advies over de inhoud van het haalbaarheidsplan en het doorlopen proces. De
reactie is als bijlage toegevoegd.
De conclusies die de klankbordgroep trekt zijn:
 Zij zijn van mening dat de voorliggende uitwerking binnen de daarin gestelde kaders is
gebleven;
 Zij zijn ervan overtuigd dat de mening van de bewoners en bedrijven op een adequate
manier kenbaar is gemaakt en voldoende is opgenomen in de voorliggende
haalbaarheidsstudie;
 Zij complimenteren de aanjaagtafel voor de goede begeleiding, openheid en samenwerking
van en tijdens de verkenningsfase;
 Zij zijn ervan overtuigd dat hun mening en inbreng mede hebben geleid tot de uitkomsten en
resultaat van dit proces;
 Er dient aandacht te zijn voor fasering in de plannen om (tijdelijke) overlast voor de
omgeving zo minimaal mogelijk te laten zijn;
 Er zijn nog stappen te zetten bij de verdere uitwerking in het architectonisch ontwerp,
variatie in hoogtes en gevellijnen, keuze van materialen en kleuren en zo meer;
 Ondanks de terecht bezwaren van omwonenden beoordeelt de klankbordgroep variant 2 als
zijnde het beste Voor Vinkeveen en als beste aansluitend op de uitgangspunten,
randvoorwaarden en doelstellingen van de dorpsvisie;
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De overlast voor de omwonenden van de Ringdijk moet sterk beperkt worden, in de
uitwerking zijn aanvullende maatregelen niet uitgesloten.

6.3

Informatiecentrum

De voormalige kantine van De Adelaar is ingericht als projectruimte. Vanuit deze locatie werkt het
aanjaagteam aan de uitwerking en worden vergaderingen belegd. Op deze locatie worden ook
gesprekken gevoerd met grondeigenaren of bewoners uit de omgeving. De kantine is de afgelopen
anderhalf jaar ook als informatiecentrum gebruikt om belangstellenden, waaronder ook de raad, te
informeren over de stand van zaken en om vragen te beantwoorden en/of reacties te peilen. Op een
vijftal avonden en zaterdagen zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd die goed tot zeer goed
bezocht werden.

Reacties
Tijdens de laatste openstelling is aan de aanwezigen gevraagd wat de mening was over de twee
‘overgebleven’ varianten. Door middel van een cijfer kon men aangeven wat men van de varianten
vond en dit onderbouwen met positieve punten en verbeterpunten.
Van de ca. 250 aanwezigen zijn uiteindelijk 41 reactieformulieren binnengekomen. Deze zijn als
bijlage toegevoegd.
De conclusies die hieruit getrokken kunnen worden:






Van de binnengekomen reacties heeft de helft de voorkeur voor variant 1 en de helft voor
variant 2;
Voornaamste kritiek op variant 1 is de drukte die op de Herenweg aanwezig blijft, de
beperkte aansluiting bij de dorpsvisie en het korte termijn denken;
Voornaamste kritiek op variant 2 is opoffering van groen en woongenot (leefbaarheid) nabij
de ontsluiting, de hoge kosten en de gevaarlijke aansluiting op de Kerklaan;
De voornaamste pluspunten van variant 1 zijn de beperkte veranderingen, het niet doorgaan
van variant 2, minder hinder en minder kosten;
De voornaamste pluspunten van variant 2 zijn verbeteren van de doorstroming en
bereikbaarheid, toekomstbestendiger, aansluiting bij de dorpsvisie en verkeersveiligheid.

6.4

Overige communicatie

Gedurende de verkenningsfase is regelmatig overleg gevoerd met grondeigenaren in het plangebied
waarvan voor de grond een transformatie is voorzien. Dit betrof zowel de eigenaren van ‘grote’
percelen als particulieren met een woonperceel. Onderwerpen van deze overleggen varieerden van
informeren en bijpraten tot gesprekken over (toekomstige) medewerking.
Met een aantal specifieke bewoners(groepen), die niet direct onderdeel uitmaken van een
transformatie, is op gezette tijden overleg gevoerd over de invloeden en mogelijkheden voor hen.
Veelal is hierbij de afspraak gemaakt dat na besluitvorming tijdens de verdere uitwerking in
gezamenlijkheid naar detailoplossingen wordt gekeken.
Met ondernemers is op verschillende wijze overleg gevoerd. Enerzijds via de ondernemersvereniging,
waar tijdens ledenvergaderingen en nieuwjaarsbijeenkomsten presentaties zijn gegeven. Anderzijds
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door het organiseren van bijeenkomsten voor ondernemers in de brede zin van het woord en voor
specifiek ondernemers van detailhandel.
Voor zover als mogelijk is gebruikgemaakt van de communicatiemiddelen van de verschillende
partijen. Websites, nieuwsbrieven en facebookpagina’s maken daar onderdeel van uit.
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7.0 Vervolg
Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden zal gestart worden met de verdere uitwerking van het
plan. Dit zal gebeuren met de randvoorwaarden zoals de raad deze vaststelt. De uitwerking zal met
name bestaan in het verfijnen van de woonvelden, uitwerken van ontsluitingen op perceelniveau, de
aansluitingen op de bestaande infrastructuur en de invulling van groenstructuren. Dit gebeurt samen
met de bewoners in het betreffende deelgebied en de bewoners aan het betreffende deelgebied.
Een klankbordgroep kijkt daarbij mee en zal de verschillende onderdelen in het ‘grote geheel’ blijven
bezien. De gemeenteraad zal tijdens de uitwerking betrokken worden door middel van het instellen
van een raadswerkgroep.
Parallel aan de verdere inhoudelijke uitwerking wordt er verder met alle grondeigenaren gesproken
en wordt duidelijk in hoeverre er concrete overeenstemming gevonden kan worden.
Er zal dan vervolgens inzicht zijn in de uiteindelijke risico’s en investeringen. Op dat moment zal er
een raadsvoorstel worden voorgelegd met deze inzichten in de vorm van:









een contract met de marktpartijen als basis voor de verdere samenwerking;
een juridische oplossing om de bijdrage vanuit de marktpartijen te garanderen en de
zekerheid te hebben dat er ontwikkeld gaat worden;
de resterende risico’s en benodigde investering en de wijze van risicobeheersing en
investeren;
een ontwikkelstrategie van het gebied, waaronder een financieel slimme fasering, om
het risico op investeringen van de gemeente zonder dekkingsgarantie uit de
gebiedsexploitatie te voorkomen;
de zekerheid dat alle grondeigenaren bereid zijn te verkopen danwel te (laten)
ontwikkelen op onze voorwaarden hetzij een plan voor als niet alle grondeigenaren
hiertoe bereid zijn;
Programma van Eisen als basis voor het bestemmingsplan.

De uitgewerkte plannen met Programma van Eisen vormen tezamen met een beeldkwaliteitsplan en
het exploitatieplan de opmaat voor het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan, welke
aansluitend ook ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
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