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1

Inleiding
Van visie naar uitvoering

1.1

In 2013 is in samenwerking met bewonersvereniging en ondernemersvereniging de dorpsvisie Centrum
Vinkeneen geschreven. De dorpsvisie is een herijking van de structuurvisie centrum Vinkeveen uit 2007, waarin
de volgende twee vragen centraal staan.


Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Vinkeveense Plassen worden verbeterd?



Hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?

Bij de totstandkoming is een intensief consultatietraject gestart, waarbij inwoners van Vinkeveen door middel van
werkgroepen, bewonersbijeenkomsten en online enquêtes veelvuldig zijn betrokken. Het eindresultaat kan op
brede steun van de inwoners van Vinkeveen rekenen. Om een voorbeeld te noemen, uit de laatste online
enquête van eind 2013, die door 177 mensen uit Vinkeveen is ingevuld, blijkt dat maar liefst 95% van de inwoners
staat achter het idee van een recreatief centrum.
De dorpsvisie is in de raadsvergadering van 6 februari 2014 vastgesteld. Een veelgehoorde reactie is: mooie
plannen maar hoe haalbaar is het? 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. Het procesplan is
dan meteen ook een belangrijk document voor de te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen
en/of andere organisaties en kan of zal onderdeel uitmaken van de overeenkomsten. In het procesplan zijn de
kaders vastgelegd waarbinnen de ontwikkeling tot stand komt, in de verdere uitwerking en vervolgstappen komen
de details in beeld.

1.2

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

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. Net als bij
andere gebiedsontwikkelingen is niet te voorspellen hoe de ontwikkeling Centrum Vinkeveen exact zal gaan. Het
is duidelijk dat een dergelijke ontwikkeling niet als conventionele gebiedsontwikkeling kan worden opgepakt.
Flexibiliteit in stedenbouwkundige uitwerking, fasering, contractvorming en exploitatie is noodzakelijk. Deze
flexibiliteit is noodzakelijk vanuit de financierbaarheid, de risico’s en de afzetbaarheid . Van alle partijen wordt durf,
inventiviteit, verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen, maar vooral ook creativiteit gevraagd. Nog belangrijker is
de vraag waar de behoeftes en de wensen van bewoners en beoogde toekomstige gebruikers liggen. Uit recente
studies, in opdracht van de Rijksoverheid, over Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, is de opgave bij
gebiedsontwikkeling en de aanpak daarvan door de minister kernachtig verwoord.
Gebiedsontwikkeling is een kwestie van lange adem. En in deze lastige economische tijden zelfs van
heel lange adem. Veel initiatieven sneuvelen door tegenwind en opdrachtgevers moeten alles uit de kast
halen om hun projecten te doen slagen. Bovendien verandert de markt, waardoor we tegelijk allerlei
boeiende, nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling zien: kleinschalig, van onderop, met andere
manieren van samenwerking en financiering, onder gedeeld opdrachtgeverschap en met een bredere
focus dan alleen vastgoed en grond.
Melanie Schultz van Haegen in Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl
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De verschillen in hedendaagse aanpak ten opzichte van de traditionele gebiedsaanpak is schematisch
als volgt weer te geven.

Ruimtelijke neerslag
Schaal
Proces
Plan
ontwikkelaar

Rol gemeente

Traditionele
Gebiedsontwikkeling
In één keer
Grootschalig
Projectmatig
Vast eindplan
Eén of een paar
Grote professionele
Ontwikkelaars
Actief en risicodragend

Hedendaagse
ontwikkeling
Geleidelijk
Kleinschalig
Procesmatig
Indicatief eindbeeld
Meerdere kleine
aannemers/ontwikkelaars
en particulieren (CPO)
Faciliterend en regiserend

Rol gemeente
De rol van de gemeente is veranderd. Bij traditionele gebiedsontwikkelingen kocht de gemeente grond, maakte
het bouwrijp en verkocht het door aan projectontwikkelaars. De grondexploitatie en bijbehorende risico’s lagen bij
de gemeente. De risico’s waren in een aanbodgestuurde markt acceptabel. Tegenwoordig is de markt veel meer
vraaggestuurd en voert de gemeente geen actief grondbeleid. Voor de uitwerking van de visie doet de gemeente
een beroep op (private) initiatiefnemers. De gemeente faciliteert het proces. Bijvoorbeeld door, in samenwerking
met anderen, de kaders (bijvoorbeeld visies) te bepalen waarbinnen de ontwikkeling moet plaats vinden en door
mee te werken aan (planologische) procedures (bijvoorbeeld wijziging van bestemmingsplan). Waarbij de wens is
om voldoende flexibiliteit in de kaders en bestemmingsplannen te bouwen om maximaal 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 het informeren en betrekken van 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
Gebiedsontwikkelingen zullen meer van onderaf moeten worden geïnitieerd in plaats van dat ze van bovenaf
worden opgelegd. Grondeigenaren zullen toestemming moeten geven om een ontwikkeling mogelijk te maken. Bij
de totstandkoming van het procesplan hebben gesprekken met grondeigenaren plaatsgevonden. De visie wordt
positief ontvangen en de grondhouding is positief. De meeste grondeigenaren hebben aangegeven op dit
moment vooral geïnformeerd te willen blijven maar nemen nog geen actieve rol aan. Een aantal grondeigenaren
ten zuiden van de N201 is met elkaar in contact gekomen en heeft gezamenlijk en constructief overleg met de
gemeente.
Rol markt
Van de grondeigenaren kan niet verwacht worden dat ze allemaal zelfstandig hun eigen perceel gaan
ontwikkelen. Hier is kennis en kunde voor nodig die bij professionele gebiedsontwikkelaars aanwezig is. De
ontwikkelende en risicodragende rol zal voornamelijk door de professionele ontwikkelaars moeten worden
opgepakt. De grootste grondeigenaar (betonfabriek de Adelaar) heeft aangegeven een actieve rol te willen spelen
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1

in de gebiedsontwikkeling en heeft hiervoor professionele marktpartijen benadert. Deze partijen hebben
aangegeven om op eigen risico de gronden van de Adelaar te willen ontwikkelen.

1.3

Uitvoering op basis van samenwerking

Een uitdrukkelijke wens van de raad was om bij de uitvoering van de dorpsvisie de samenwerking met
bewonersvereniging en de ondernemersvereniging, die ontstaan is tijdens het maken van de dorpsvisie, voort te
zetten. Bij de totstandkoming van het procesplan is deze samenwerking verbreed en zijn ook grondeigenaren en
marktpartijen betrokken. Samenwerken tussen gemeente - marktpartijen - grondeigenaren belangenverenigingen (bewonersvereniging en ondernemersvereniging) en inwoners is een belangrijk
uitgangspunt. Door een goede samenwerking kunnen alle belangen worden samengebracht en wordt een
optimaal resultaat bereikt. De kernvraag luidt dan ook als volgt:
Hoe kan een financieel en ruimtelijke haalbaar plan worden ontwikkeld voor het centrum van Vinkeveen dat kan
rekenen op draagvlak bij grondeigenaren, inwoners en ondernemers?

1.4

Projectfase

Initiatieffase

Definitiefase

Ontwerpfase

Voorbereiding
sfase

Realisatiefase

Nazorg

Globaal kent een gebiedsontwikkeling de bovenstaande fases. Het is niet altijd even zwart-wit
wanneer welke fase geldt en welke werkzaamheden onder welke fase vallen. Met het vaststellen van
de dorpsvisie is de initiatieffase in principe geëindigd en is de definitiefase gestart. In de initiatieffase
ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente, hoe verder in het proces richting realisatie hoe meer
de verantwoordelijkheid richting de markt verschuift.
1.5

Doel procesplan en leeswijzer

Om er voor te zorgen dat de markt ontwikkelt binnen de visie van de gemeente, zijn er helderde
kaders nodig met betrekking tot visie, stedenbouwkundig ontwerp, beeldkwaliteit, programma,
fasering en financiële haalbaarheid. Dit procesplan heeft als doel om tot deze kaders te komen en
beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn om de definitiefase en voor een deel de ontwerpfase af
te ronden. De definitiefase is weer onder te verdelen in een aantal tussenstappen. Gestart wordt met
een verkenningsfase waarin, samen met grondeigenaren, marktpartijen en de klankbordgroep
Vinkeveen op thematische wijze de diverse onderdelen uit de dorpsvisie worden verkend. De
uitkomsten hiervan worden middels een Multi Criteria Analyse getoetst op haalbaarheid. De
resultaten hiervan worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Hierna zullen de diverse
onderdelen nader worden uitgewerkt om vervolgens door de raad als kaders te worden vastgesteld.
De kaders dienen vervolgens richtinggevend te zijn voor verdere uitwerking. Het procesplan begint
met een korte samenvatting op de visie en ambitie zoals deze is vastgelegd in de dorpsvisie Centrum
Vinkeveen, vervolgens worden de kaders beschreven waarbinnen de gebiedsontwikkeling moet
1

Op het moment van schrijven zijn Interegion en Timpaan de professionele marktpartijen. Het kan best zijn dat andere grondeigenaren
voor een andere partij gaan of dat van partij wordt gewisseld. Ook dan geldt dat de risicodragende rol bij de markt ligt.
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worden gerealiseerd, in hoofdstuk vier is de ontwikkelstrategie beschreven om tot deze kaders te
komen, hoofdstuk 5,6 en 7 gaan over projectorganisatie, communicatie en financiën.

Plangebied
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2
2.1

Visie en Ambitie
Visie op hoofdlijnen

Samengevat is de visie dat Vinkeveen een dorp aan de Plassen wordt. Op basis van twee onderstaande vragen
wordt een toekomstbeeld geschetst op het centrum van Vinkeveen:

1

Hoe kan de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen worden verbeterd?

2

Hoe kan de aansluiting van Vinkeveen op de N201 worden verbeterd?

In Vinkeveen is behoefte om de Vinkeveense Plassen vanaf het dorp beter beleefbaar en bereikbaar te maken.
Andersom geldt dat het dorp vanaf de Plassen beter bereikbaar moet zijn, zodat recreanten sneller geneigd zijn
het dorp in te gaan. De meeste kansen om de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen te verbeteren doen zich
voor in het gebied tussen de Kerklaan en de Baambrugse Zuwe. De ligging aan de plassen, het historische
karakter, de huidige functies en de beschikbare ruimte, maken het mogelijk om van dit gebied een recreatief
centrum te maken. Ook de dijksterreinen kunnen een belangrijke rol spelen om de relatie tussen het dorp en de
Plassen te verbeteren, door deze openbaar toegankelijk te maken en bereikbaar van zowel de Herenweg als de
Plassen. Tot slot kan ook nieuwe woningbouw een belangrijke bijdrage leveren. Op sommige locaties worden
mogelijkheden gecreëerd om braakliggende terreinen te herontwikkelen naar woningbouw waarbij wonen aan het
water centraal staat. Aan de plassenkant kan Vinkeveen hierdoor een gezicht richting de Plassen krijgen.

In de huidige situatie is het in ieder geval noodzakelijk om de problemen die voortkomen uit de te lage
doorrijhoogte van het viaduct, en de verkeersonveilige situatie bij het invoegen te verbeteren. In de ‘nieuwe’
situatie waarbij een recreatief centrum en nieuwe woongebieden zijn ontwikkeld, is het wenselijk de Herenweg te
ontlasten. Dit is alleen mogelijk door het verkeer dat naar de N201 gaat op een andere manier hier naar toe te
leiden, bijvoorbeeld door een nieuwe aansluiting op de N201 te maken. In de huidige situatie is de Herenweg te
druk en de uitstraling is niet goed. Om dit te verbeteren is het wenselijk de Herenweg een opknapbeurt te geven.
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Ontwikkelen binnen heldere kaders

De visie is ambitieus en de opgave is complex. In de uitwerking van de dorpsvisie is het niet realistisch om in één
keer op het einddoel af te stevenen. De ruimtelijke doelen uit de dorpsvisie zijn een leidraad, een houvast van de
kwalitatieve en kwantitatieve opgaven die zijn gesteld. Doordat de gronden over (veel) verschillende eigenaren is
verdeeld zal het ene gebied eerder vrij komen voor ontwikkeling dan het andere. Hierdoor zal eerder sprake zijn
van diverse kleine ontwikkelingen verdeeld over het plangebied in plaats van één grote ontwikkeling . Op basis
van de dorpsvisie is bekend welke ruimtelijke doelen worden nagestreefd. In totaal zijn dit er negen. Iin de bijlage
is een uitgebreide omschrijving van de verschillende ruimtelijke doelen opgenomen. Alle doelen kennen hun
eigen kwaliteit en kunnen, als de kaders helder zijn, los van elkaar ontwikkeld worden, zonder dat het ten koste
gaat van het eindbeeld. In totaal gaat het om vier kaders. Het eindresultaat van dit procesplan is het door de
gemeenteraad laten vaststellen van de vier kaders.

2

Figuur 1: kaders en ruimtelijke doelen
2

De provincie Utrecht wil de verkeersveiligheid rond het viaduct verbeteren. Hiervoor is een budget beschikbaar van 4.3
miljoen. De gemeente heeft toestemming van de provincie dit budget te gebruiken voor een nieuwe aansluiting van Vinkeveen
op de N201 onder de voorwaarde dat er eind 2017 een concreet pan is.
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Dorpsvisie Centrum Vinkeveen

3.1

In 2013 is in samenwerking met de bewonersvereniging en de ondernemersvereniging de dorpsvisie Centrum
Vinkeveen gemaakt. Op 6 februari 2014 is de dorpsvisie door de gemeenteraad vastgesteld. In de dorpsvisie is in
hoofdlijnen de visie neergelegd van Vinkeveen dorp aan de Plassen en op welke manier dit bereikt kan worden.
De dorpsvisie Centrum Vinkeveen is het vertrekpunt voor de hele centrumontwikkeling.

Stedenbouwkundig vlekkenplan en beeldkwaliteitsplan

3.2

In de dorpsvisie zijn vlekken opgenomen waar het recreatieve centrum moet komen en waar de woongebieden
zich bevinden. Het stedenbouwkundig vlekkenplan is een verdiepingsslag en bedoeld om een beter beeld te
krijgen van de ruimtelijke vertaling van de ruimtelijke doelen. Daarnaast dient het vlekkenplan als onderlegger
voor het rekenmodel op basis waarvan de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling berekend kan worden. Het
beeldkwaliteitsplan is gekoppeld aan het stedenbouwkundig vlekkenplan en heeft als doel de sfeer van de
ontwikkelingen vast te leggen.

Zowel het stedenbouwkundig vlekkenplan als het beeldkwaliteitsplan worden plannen op hoofdlijnen en flexibel
genoeg om op wensen vanuit de omgeving of van toekomstige gebruikers aangepast te kunnen worden. Het
stedenbouwkundig vlekkenplan kan op verschillende wijzen worden uitgewerkt. Om hier een beeld van te geven,
worden enkele inspirerende stedenbouwkundige varianten als mogelijke invulling van het vlekkenplan
opgenomen. Een aantal zaken wordt wel vastgelegd zoals waar de ontsluiting zit, de passantenhaven, het
dorpsplein en op hoofdlijnen worden de cruciale programmatische locaties benoemd en aangeduid. Daarnaast
worden stedenbouwkundige randvoorwaarden opgenomen bijvoorbeeld over bouwhoogtes en parkeren.

Programma en fasering

3.3

Gezien de situatie op de woningmarkt, beperkte investeringsmogelijkheden en beperkt risicodragend vermogen
zal het gebied niet in één keer ontwikkeld worden, maar bestaan uit een schakeling van een aantal kleinschalige
ontwikkelingen verdeeld over het plangebied. Voor de exploitatie is het wel noodzakelijk om een planning te
maken waarin het afzettempo is opgenomen. Daarnaast zal er een indicatie gegeven moeten worden wanneer de
aanpassingen aan de ontsluiting zijn voorzien en wanneer de realisatie van het centrum zal plaatsvinden. Het
programma dat gerealiseerd gaat worden, moet aansluiten bij de behoefte en mag niet te veel onderling
concurreren met andere projecten in de gemeente. Dit geldt ook voor de commerciële ruimtes die gerealiseerd
worden. Hiervoor wordt een marktanalyse gedaan, zodat bekend is waar de ontwikkelingen op moeten inzetten,
denk aan typologie en hoeveelheid m2 winkelruimte, horeca, woningen, maatschappelijke en culturele functies.

Exploitatiemodel en overeenkomsten

3.4

De dorpsvisie is ambitieus en er zit een aantal ruimtelijke elementen in die hoge kosten met zich mee brengen in
de openbare ruimte. De belangrijkste zijn;


Aanleg alternatieve ontsluiting
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Aanleg van een passantenhaven en plein



Herinrichten van de Herenweg



Opknappen van het gebied rond het viaduct



Bereikbaar maken van de dijksterreinen

De investeringen in infrastructuur en openbare ruimte moeten worden gefinancierd uit exploitatiebijdragen van de
ontwikkelingen, subsidies en andere (boven)gemeentelijke bijdragen.

Gelet op de lange doorlooptijden van de ontwikkelingen, de fasering, verschillende deelgebieden, de
versnipperde eigendomssituatie en de verschillende ruimtelijke mogelijkheden per perceel, is het noodzakelijk om
een financieel masterplan op te stellen. Voor dit masterplan wordt op basis van het stedenbouwkundig
vlekkenplan een overzicht van investeringen en opbrengsten gemaakt. De uitkomsten van dit financieel
masterplan worden ter besluitvorming voorgelegd en dienen als leidraad voor individueel af te sluiten
overeenkomsten met initiatiefnemers.
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Ontwikkelstrategie

4.1

Verkenningsfase

De eerste stap is een globale marktverkenning op alle onderdelen. Deze fase wordt procesmatig geduid als de
verkenningsfase. Omdat de verschillende keuzen voor de vast te stellen kaders in grote mate afhankelijk zijn van
draagvlak en wenselijkheid, zal deze fase in een cyclisch proces tussen diverse betrokkenen moeten
plaatsvinden. Het proces voor de verkenningsfase dient om de haalbaarheid en de mogelijkheden van de
dorpsvisie verder te onderzoeken, om vervolgens tot besluiten en (bindende) afspraken te komen.
De volgende onderdelen dienen in de verkenningsfase globaal te worden onderzocht:


Opstellen van een gebiedsanalyse en het aantonen en vaststellen van de (financiële) haalbaarheid.



Opstellen van stedenbouwkundige en landschappelijke verkavelingsprincipes.



Opstellen van een infrastructurele visie met daarin de verschillende ontsluitingsvarianten.



Opstellen van een globaal programma.



Inzichtelijk maken en bepalen hoe om te gaan met de verschillende actoren, veranderende markt, de
meerwaarden, de risico’s en het beleidskader van het gebied, de communicatie, de ‘branding’ van het
gebied, samenwerkingsverbanden, flexibiliteit van het plan en de benodigde juridische procedures.



Opstellen financieel masterplan, inclusief subsidiescan.

In het financiële masterplan worden, onder andere, voorstellen gedaan voor afdrachten aan de infrastructuur en
openbare ruimte voor het recreatieve centrum en de infrastructuur. De infrastructuur en openbare ruimte draagt
bij aan verbetering van de verkeerveiligheid, leefbaarheid, economische vitaliteit en recreatief potentieel van
Vinkeveen en omgeving. Om deze reden is de verwachting dat er op regionaal-, Rijks- en Europees niveau
kansen zijn voor subsidies. Om hier meer inzicht in te krijgen zal een subsidiescan worden gedaan.

4.2

Multi Criteria Analyse (MCA)

Voordat de resultaten uit de verkenningsfase verder kunnen worden uitgewerkt moet voldoende duidelijkheid zijn
over de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Van alle ruimtelijke doelen is een nieuwe aansluiting van
Vinkeveen op de N201 het meest ingrijpend. Aanleg van nieuwe wegen is kostbaar, de ruimtelijke impact is groot
evenals de gevolgen voor inwoners en milieu. De aanleiding om de huidige situatie te verbeteren zal goed
onderzocht moeten worden en er zal een zorgvuldige afweging plaats moeten vinden tussen verschillende
oplossingsrichtingen (variërend van verbeteren van de huidige situatie tot aanleg nieuwe ontsluiting). Het voorstel
voor een nieuwe aansluiting van Vinkeveen op de N201 is de ruggengraat van het plan en is van invloed op het
functioneren van heel Vinkeveen. De nieuwe aansluiting zal daarom ook los van de centrumontwikkeling moeten
kunnen functioneren en te realiseren zijn. De uiteindelijke voorkeursvariant zal goed onderbouwd moeten worden,
waarbij een afweging gemaakt moet worden of de voordelen opwegen tegen de kosten.

Hierbij past de aanpak van een Multi Criteria Analyse (MCA). Hierbij worden verschillende varianten uitgewerkt en
op basis van een aantal criteria/indicatoren met elkaar vergeleken. De criteria kunnen gaan over
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieueffecten, investeringen, verkeersintensiteit, ruimtelijke kwaliteit en
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draagvlak bij inwoners en ondernemers. De resultaten uit de verkenningsfase vormen input, aangevuld met extra
criteria. Waar mogelijk worden de effecten, bijvoorbeeld wat worden de verwachte verkeersintensiteiten, in een
getal uitgedrukt,. Hierdoor kunnen de verschillende varianten objectief met elkaar worden vergeleken. Dit is niet in
alle gevallen mogelijk. Voorbeeld wat is de toegevoegde waarde (€) van een betere verbinding tussen dorp en
Plassen voor de inwoners van Vinkeveen? Hier kan geen financiële waarde aan worden gehangen, maar er kan
wel prioriteit aan gegeven worden. Op basis van de MCA wordt de gemeenteraad gevraagd een voorkeursvariant
te kiezen.

4.3

Definitieve uitwerking kaders

Op basis van de voorkeursvariant kunnen de kaders verder worden uitgewerkt. Hierbij kan voor de verschillende
gebieden een op maat gemaakt proces voor worden gevolgd. Voor woongebied zuid zijn er andere
belanghebbenden dan bijvoorbeeld het recreatieve centrum. Uiteindelijk worden de verschillende
stedenbouwkundige vlekkenplannen en beeldkwaliteitsplannen samengevoegd tot één geheel en op elkaar
afgestemd, binnen de verschillende gebieden kunnen er wel accentverschillen zitten. Bij de definitieve uitwerking
va de kaders wordt ook het programma en het financieel masterplan verder uitgewerkt.

4.4

Besluitvorming ruimtelijke kaders

De gemeente is eindverantwoordelijk voor al het ruimtelijke beleid en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De
kaders zullen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Pas nadat deze door de raad zijn vastgesteld
gaat het proces vanuit de definitiefase naar ontwerp- en realisatiefase en kan de markt tot uitvoering van het
centrumplan overgaan.

Om de ontwikkeling van het centrumplan mogelijk te maken zal de rode contour bij Vinkeveen op enkele plekken
verlegd moeten worden. De ligging van de rode contour ligt verankerd in de provinciale structuurvisie die eind
2016 wordt geactualiseerd. Vooruitlopend op die actualisatie dient met de provincie overeenstemming te worden
bereikt over de wenselijke (nieuwe) rode contour.

Nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden op de voorgenomen ontwikkelingen en de infrastructuur kunnen
overeenkomsten worden gesloten met professionele marktpartijen en kaders worden vastgesteld waarbinnen
ontwikkelingen plaatsvinden, welke programmering wordt gevoerd en op welke wijze bijdragen aan bovenwijkse
voorzieningen worden geregeld.
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4.5

Betrokken partijen

De volgende partijen worden betrokken bij de totstandkoming van de kaders:
 Gemeente De Ronde Venen
 Professionele marktpartij(en) actief in het koop- en huursegment
 Omwonenden, belangenverenigingen en andere stakeholders uit het te ontwikkelen gebied
 Provincie Utrecht
 Het waterschap
 Grondeigenaren
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5
5.1

Projectorganisatie
Aanjaagtafel

Uitvoering van het procesplan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen gemeente en marktpartijen.
3

Samen vormen zij de Aanjaagtafel . Van hieruit worden de verdere initiatieven tot ontplooiing gebracht en moet
de haalbaarheid worden aangetoond. Vanaf de aanjaagtafel wordt een inventarisatie en verschillende
consultaties geïnitieerd.
•

Inventarisatietafel: Stedenbouwkundige, landschappelijke en infrastructurele uitwerking, fasering,
benadering eigenaren, benaderen eventuele participanten en het opstellen van kansen en
belemmeringen

•

Consultatietafel: draagvlakvorming bij omwonenden, bedrijfsleven en inwoners Vinkeveen. Tevens
marktconsultatie.

Met de informatie hieruit worden de projecten verder uitgewerkt. De Aanjaagtafel staat in direct contact met de
grondeigenaren en wordt ondersteund door een klankbordgroep. Vanuit de aanjaagtafel wordt besluitvorming
door de gemeenteraad en directies van marktpartijen voorbereidt. Voor de interne organisatie binnen de
gemeente geldt dat de gemeenteraad de kaders stelt, het college verantwoordelijk is voor de uitvoering en dat de
uitvoering in de praktijk gebeurt door de ambtelijk opdrachtgever en projectleider in samenwerking met de
projectteamleden.

5.2

Organisatieschema
Gemeentelijke organisatie

Gezamenlijke organisatie

Extern

Gemeenteraad
Grondeigenaren
Provincie Utrecht

College van B&W

Waterschap
Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Moolenburgh
Ambtelijk opdrachtgever
Afdelingshoofd R.O.

3

Aanjaagtafel
Gemeente,
ontwikkelende partij(en)
georganiseerde
grondeigenaren

Projectleider

Klankbordgroep

Teamleden

Bewonersvereniging
Ondernemersvereniging

Externe expertise

Als een andere grondeigenaar een andere marktpartij verder gaat dan wordt deze partij onderdeel van de Aanjaagtafel.
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6

Communicatie

Goede communicatie is essentieel voor slagen van het plan. Juist in de definitiefase/ontwerpfase worden op
ruimtelijk gebeid de belangrijkste keuzes gemaakt. Omdat het gaat om een centrumontwikkeling in een
bestaande omgeving zijn er veel verschillende belangen. Na vaststelling van het procesplan wordt een
stakeholdersanalyse gemaakt, waarmee alle belanghebbenden en belangen in beeld worden gebracht. Op basis
van de stakeholdersanalyse wordt een communicatieplan opgesteld waarin is opgenomen hoe, wanneer, met wie
en wat wordt gecommuniceerd.

Communicatie gaat twee kanten op: aan de ene kant heeft de Aanjaagtafel een informerende rol richting
belanghebbenden, aan de andere kant wil de Aanjaagtafel gevoed met informatie. Naast de gebruikelijke
platforms van websites, informatieavonden en enquêtes zal speciaal voor de centrumontwikkeling een
projectruimte worden ingericht. De kantine van betonfabriek de Adelaar wordt hiervoor getransformeerd tot
informatiecentrum en zal een centrale plek in de communicatie gaan spelen. Het achterliggende terrein van de
Adelaar wordt ingezet voor tijdelijke activiteiten die aansluiten bij de centrumplannen. Doordat de locatie op de
korte termijn deels de functie te laten vervullen die op de lange termijn gewenst is, wordt een vliegwiel gecreëerd
voor de ontwikkelingen. Hierbij wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ook de Dijksterreinen bij de
Adelaar op de korte termijn bereikbaar te maken.

7

Financiën

Voor de uitvoering van dit procesplan is ambtelijke inzet nodig en zullen de nodige onderzoeken gedaan moeten
worden en worden kosten gemaakt voor planvorming en communicatie. Hierbij valt onder andere te denken aan:


Stedenbouwkundige verkavelingen en beeldkwaliteitsplannen



Detailhandelsonderzoek



Quickscan milieueffecten



Multi Criteria Onderzoek



Woningmarktonderzoek



Subsidiescan



Communicatie (communicatieplan, communicatiemiddelen en inrichting ruimte)



Contracten en juridische advisering

Alle kosten die voor de uitvoering van het procesplan gemaakt worden zijn voorinvesteringen. Nadat het
procesplan is vastgesteld wordt met de ontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten waarin onder andere
wordt afgesproken dat de kosten voor uitvoering van het procesplan worden gedeeld en dat alle
voorinvesteringen ( inclusief ambtelijke inzet en voorbereidingsbudget) ten laste komen van de uiteindelijke
grondexploitatie.
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8
1)

Bijlage 1 - Ruimtelijke doelen
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 wat 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.

Wat gaan we doen
Van alle ruimtelijke doelen is een nieuwe aansluiting van Vinkeveen op de N201 het meest ingrijpend. Aanleg van
nieuwe wegen is kostbaar, de ruimtelijke impact is groot evenals de gevolgen voor inwoners en milieu. De
aanleiding om de huidige situatie te verbeteren zal goed onderzocht moeten worden en er zal een zorgvuldige
afweging plaats moeten vinden in verschillende oplossingsrichtingen (variërend van verbeteren van de huidige
situatie tot aanleg nieuwe ontsluiting). Het voorstel voor een nieuwe aansluiting van Vinkeveen op de N201 is de
ruggengraat van het plan en is van invloed op het functioneren van heel Vinkeveen. De nieuwe aansluiting zal
daarom ook los van de centrumontwikkeling moeten kunnen functioneren en te realiseren zijn. De uiteindelijke
voorkeursvariant zal goed onderbouwd moeten worden, waarbij een afweging gemaakt moet worden of de
voordelen opwegen tegen de kosten.

pagina 18

Hierbij past de aanpak van een Multi Criteria Analyse (MCA). Hierbij worden verschillende varianten uitgewerkt en
op basis van een aantal criteria/indicatoren met elkaar vergeleken. De criteria kunnen gaan over
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, milieueffecten, investeringen, verkeersintensiteit en ruimtelijke kwaliteit. Waar
mogelijk worden de effecten in een getal uitgedrukt, bijvoorbeeld wat worden de verwachte verkeersintensiteiten.
Hierdoor kunnen de verschillende varianten objectief met elkaar worden vergeleken. Dit is niet in alle gevallen
mogelijk. Voorbeeld; wat is de toegevoegde waarde (€) van een betere verbinding tussen dorp en Plassen voor
de inwoners van Vinkeveen? Hier kan geen financiële waarde aan worden gehangen, maar er kan wel prioriteit
aan gegeven worden.

Op basis van de analyse kan een voorkeursvariant worden gekozen. Omdat de voorkeursvariant als basis dient
en bepalend is voor de ruimtelijke mogelijkheden voor de rest van het plangebied zal met de MCA worden
gestart.

Aandachtspunten en risico’s


Over de meest gewenste oplossing voor de aansluiting van Vinkeveen op de N201 zijn de meningen
verdeeld. Alle stakeholders zullen bij de MCA worden betrokken, zodat inzichtelijk is wat het draagvlak
voor de verschillende varianten is.



Bij de MCA zal niet alleen gekeken worden naar autoverkeer, maar ook naar fietsers, openbaar vervoer
en hulpdiensten.



Aangezien de N201 een provinciale weg is moet de voorkeursvariant ook door de provincie Utrecht
gedragen worden. Als een nieuwe aansluiting niet haalbaar is zal provincie de huidige situatie
verbeteren door het viaduct op te hogen en de op- en afritten verlengen. In die situatie blijft de Herenweg
de hoofdontsluiting van Vinkeveen. Wat de ruimtelijke consequenties zijn om van Vinkeveen een dorp
aan de Plassen te maken (voornamelijk het recreatieve centrum) zal dan onderzocht moeten worden.

2)

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.
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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
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.

Wat gaan we doen
Maken van een stedenbouwkundig vlekkenplan en beeldkwaliteitsplan


Maken van een vlekkenplan waarin de ruimte (en begrenzingen) staan. In dit vlekkenplan is opgenomen
waar het plein, de passantenhaven en de zichtlijnen komen, welke functies worden toegestaan en welke
stedenbouwkundige regels gelden.



Enkele inspirerende stedenbouwkundige varianten als mogelijke invulling van het vlekkenplan.

Aandachtspunten en risico’s


Het recreatieve centrum is het belangrijkste doel van de dorpsvisie en is het hart van het centrum van
Vinkeveen. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden moeten voldoende ruimte krijgen om
mee te denken over “hun” centrum.



Het vlekkenplan moet voldoende flexibel zijn om opmerkingen en reacties uit de omgeving te kunnen
verwerken en om in te kunnen spelen op de toekomstige behoeftes
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Het recreatieve centrum bestaat voor een deel uit een commerciële invulling (horeca, winkels en
appartementen) en een deel maatschappelijke invulling (plein en passantenhaven). Het commerciële
deel zal vanuit de ontwikkeling zelf worden betaald, het maatschappelijke deel vanuit de hele
gebiedsontwikkeling

3)

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.

Wat gaan we doen
De inrichting en uitstraling van de Herenweg is bepalend voor de beleving van het dorp. Het ontwerp van de
herinrichting en het beeldkwaliteitsplan op te laten lopen met het stedenbouwkundig vlekkenplan en
beeldkwaliteitsplan van het recreatief cluster.

Aandachtspunten en risico’s
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Het is niet de bedoeling om de Herenweg autovrij te maken, de weg blijft toegankelijk voor auto’s.



Bewoners aan de Herenweg gebruiken de weg voor parkeren, in de nieuwe situatie zal hiervoor een
goede oplossingen voor gevonden moeten worden.



De direct aanwonenden hebben een direct belang bij de inrichting van de Herenweg, hier zal in het
proces rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door aparte bijeenkomsten met alleen de
aanwonenden te organiseren.



De herinrichting van de Herenweg wordt gefinancierd vanuit opbrengsten uit de woningbouwlocatie,
bijdragen van uit de gemeente en andere subsidie mogelijkheden.



Als de oplossing van een nieuwe aansluiting van Vinkeveen op de N201 niet haalbaar is zijn de
ruimtelijke mogelijkheden voor een dorps ingerichte Hereweg een stuk kleiner.



Op Herenweg 165 bevindt zich een tankstation. In het stedenbouwkundig vlekkenplan worden de
kansen en mogelijkheden hiervan verder onderzocht, bijvoorbeeld als tankstation voor boten.

4)

Recreatief gebruik van de dijksterreinen

Huidige situatie
De dijksterreinen 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 dijksterreinen. Ongeveer 1/3 is in bezit van de gemeente, ongeveer 2/3 is in particulier bezit.

Blokkade
De dijksterreinen 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
dijksterreinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beleefbaar en bereikbaar maken van de
Vinkeveense Plassen.

Gewenste situatie
Waar kansen zich voordoen worden de dijksterreinen 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 dijksterreinen worden bereikbaar gemaakt vanaf de
Herenweg of de Baambrugse Zuwe en er worden mogelijkheden gecreëerd om met een bootje aan te leggen.
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Wat gaan we doen
De twee terreinen tussen de Baambrugse zuwe en de N201 zijn van de gemeente en vanwege de ligging aan het
recreatieve cluster zijn hier kansen om iets te realiseren. In principe is er niet veel nodig om de terreinen tussen
de Baambrugse Zuwe en de N201 recreatief te gebruiken. Tegen relatief lage investering kan een hoog
maatschappelijk rendement worden behaald. Het bereikbaar maken van de terreinen en het eenvoudig in te
richten zou voldoende moeten zijn. Toevoegen van “rode” functies is niet aan de orde. De
ondernemersvereniging en de bewonersvereniging hebben voorgesteld hier een bewonersinitiatief van te maken
en gaan hiervoor een plan ontwikkelen.

Aandachtspunten en risico’s


Gestart wordt om één eiland toegankelijk te maken, bij succes zal worden doorgegaan met het tweede
eiland.



Het bereikbaar maken van de terreinen heeft een sterke relatie met het verbeteren van de
bereikbaarheid van de Plassen (bruggen vs. vaarroutes).



De ontwikkeling van de dijksterreinen kan van invloed zijn op de legakker problematiek, ook vice versa.



Het plan zal voor een groot deel door de initiatiefnemers zelf worden gerealiseerd, voor de technische
werkzaamheden worden professionele partijen ingeschakeld. De kosten hiervoor worden gedekt vanuit
subsidies en bijdragen vanuit de gemeente.



Aan de andere kant van de N201 en de Baambrugse Zuwe bevinden zich dijksterreinen die voornamelijk
in particulier bezit zijn. Toegankelijk maken van deze terreinen worden gerealiseerd wanneer de
gelegenheid zich voordoet, bijvoorbeeld als de eigenaar zelf ontwikkelwensen heeft.

5)

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.
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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.

Wat gaan we doen


In het stedenbouwkundig vlekkenplan voor het recreatieve centrum worden zichtlijnen vanaf de
Herenweg richting de Plassen gecreëerd en wordt aan de Herenweg een passantenhaven opgenomen
waardoor recreanten kunnen aanmeren.



Aan de noordzijde van de N201 wordt parallel aan de weg een nieuwe waterverbinding gemaakt om het
centrum nog beter op de omgeving aan te laten sluiten. Hiermee is gelijk een ruimtereservering gemaakt
om een eventuele verdiepte aanleg van de N201 in de toekomst mogelijk te maken. De waterverbinding
maakt onderdeel uit van het stedenbouwkundig vlekkenplan van het recreatieve cluster en van de
uitwerking woongebied ten noorden van de N201.



De problematiek en mogelijke oplossingen voor de doorvaart onder de N201 en de doorvaart onder de
Baambrugse Zuwe worden in beeld gebracht en waar mogelijk verbeterd.

Aandachtspunten en risico’s


Financiering van de waterverbinding parallel aan de N201 en het verbeteren van de bereikbaarheid van
de plassen vanuit het recreatieve centrum worden betaald vanuit de gebiedsontwikkeling. Ook wordt de
mogelijkheid onderzocht om de verbetering van de doorvaart onder de Baambrugse Zuwe en de N201
uit de gebiedsontwikkeling te financieren.



Er waren ooit gedachten om de brug in de N201 ter hoogte van de Demmerikse Kade te verplaatsen
richting Vinkeveen. Onderzocht wordt of dit nog steeds een optie is.



De plekken waar de oostelijke ringvaart wordt onderbroken door percelen die vanaf de Herenweg tot in
de Plassen zijn in particulier bezit. De onderbrekingen in de oostelijke doorvaart wordt opgelost wanneer
een particulier initiatief daar kans voor biedt.



Er is een bewonersinitiatief gestart doorvaart de Heul te verbeteren. Dit project kent haar eigen
dynamiek en maakt geen onderdeel uit van dit procesplan.

6)

“Wonen aan het water” ten zuiden van de N201
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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.

Wat gaan we doen
Maken van een stedenbouwkundig vlekkenplan en beeldkwaliteitsplan


Maken van een vlekkenplan waarin de ruimte (en begrenzingen) staan. In dit vlekkenplan is opgenomen
waar de woningen en openbare ruimte komt, welke functies worden toegestaan en welke
stedenbouwkundige regels gelden.



Enkele inspirerende stedenbouwkundige varianten als mogelijke invulling van het vlekkenplan.

Aandachtspunten en risico’s


De oplossing voor de aansluiting van Vinkeveen op de N201 is bepalend voor de ruimtelijke
mogelijkheden van dit gebied. Aan het stedenbouwkundig vlekkenplan kan pas worden begonnen als
hier meer duidelijkheid over is.



In het plangebied bevinden zich de brandweer en de ambulance, in de dorpsvisie is opgenomen dat
deze niet verplaatst zullen worden, in verband met aanrijtijden is het wellicht wenselijk dit wel te doen.
De brandweer en de ambulance zullen bij de planvorming betrokken worden



Het vlekkenplan moet voldoende flexibel zijn om opmerkingen en reacties uit de omgeving te kunnen
verwerken en om in te kunnen spelen op de toekomstige behoeftes



De direct aanwonenden hebben een direct belang bij de inrichting van dit gebied, hier zal in het proces
rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door aparte bijeenkomsten met alleen de aanwonenden te
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organiseren. In het stedenbouwkundig vlekkenplan kan hier ook rekening mee worden gehouden,
bijvoorbeeld door bestaande woningen in het plangebied aan te laten sluiten op het blauwe netwerk.


In het plangebied is een zendmast aanwezig, hiervoor zal een alternatieve locatie gevonden moeten
worden.

“Wonen aan het water” ten noorden van de N201

7)

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.

Wat gaan we doen
Maken van een stedenbouwkundig vlekkenplan en beeldkwaliteitsplan


Maken van een vlekkenplan waarin de ruimte (en begrenzingen) staan. In dit vlekkenplan is opgenomen
waar de woningen en openbare ruimte komt, welke functies worden toegestaan en welke
stedenbouwkundige regels gelden.



Enkele inspirerende stedenbouwkundige varianten als mogelijke invulling van het vlekkenplan.

Aandachtspunten en risico’s


De oplossing voor de aansluiting van Vinkeveen op de N201 is bepalend voor de ruimtelijke
mogelijkheden van dit gebied. Aan het stedenbouwkundig vlekkenplan kan pas worden begonnen als
hier meer duidelijkheid over is.
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Het vlekkenplan moet voldoende flexibel zijn om opmerkingen en reacties uit de omgeving te kunnen
verwerken en om in te kunnen spelen op de toekomstige behoeftes



De direct aanwonenden hebben een direct belang bij de inrichting van dit gebied, hier zal in het proces
rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld door aparte bijeenkomsten met alleen de aanwonenden te
organiseren. In het stedenbouwkundig vlekkenplan kan hier ook rekening mee worden gehouden,
bijvoorbeeld door bestaande woningen in het plangebied aan te laten sluiten op het blauwe netwerk.

8)

“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.

Wat gaan we doen
Op korte termijn wordt geen ontwikkeling van deze locatie verwacht, de ontwikkeling maakt geen onderdeel uit
van het procesplan.

Aandachtspunten en risico’s
Op het moment dat er een ontwikkeling wordt opgestart zal onderzocht worden op welke manier deze
ontwikkeling een (financiële) bijdrage kan leveren aan de gebiedsontwikkeling van het centrum.
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9)

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.

Wat gaan we doen


De herinrichting van het gebied rond de viaduct maakt onderdeel uit van het ruimtelijk doel herinrichting
Herenweg.



de aankleding van de N201 maakt onderdeel uit van het ruimtelijke doel nieuwe aansluiting van
Vinkeveen op de N201.

Aandachtspunten en risico’s
Een aantrekkelijke omgeving van het viaduct is afhankelijk of een nieuwe aansluiting van Vinkeveen op de N201
haalbaar is.
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