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Aanleiding en vraag
Aanleiding
Al jaren worden de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en ruimtelijke
kwaliteit van de stationsomgeving in Nunspeet als ondermaats ervaren.
De gemeenteraad heeft daarom gevraagd een onderzoek in te stellen
naar de verbetering van dit gebied en hiervoor een startnotitie op te
stellen. De startnotitie “Onderzoek verbetering Stationsomgeving” is op
29 september 2016 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het project
‘onderzoek’ is de eerste stap om te komen tot het uiteindelijke resultaat:
de oplevering van een stationsomgeving die aantrekkelijk, uitnodigend,
verkeersveilig en goed bereikbaar is.
Doelstelling
Het voorbereiden van de realisatie van een voorkeursvariant waarbij de
stationsomgeving verkeersveilig en bereikbaar is, waarbij het verkeer
doorstroomt in een omgeving die aantrekkelijk, groen en uitnodigend is.
Raakvlakken
Het project heeft raakvlakken met het programma Centrum vanwege
onder meer de locatie Centrumwand en het feit dat een groot deel van
het projectgebied Stationsomgeving valt in het programmagebied
Centrum. Het project levert resultaat aan het programma Centrum.
De locatie Centrumwand is een deelproject van het programma Centrum
en wordt onderdeel van het project Stationsomgeving. Het gebied betreft
het Alesco-terrein en de directe omgeving richting Winckelweg en
Stationslaan. Met een nieuwe visie wordt gezocht naar nieuwe
stedenbouwkundige kaders om tot een herontwikkeling van dit gebied
over te kunnen gaan.

Project- en effectgebied Verbetering Stationsomgeving
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Kern van de opgave
Complexe opgave
De stationsomgeving ligt in het hart van Nunspeet en daarmee ook in het
hart van de samenleving. Dit maakt het werken aan de stationsomgeving
complex. Kern van de opgave is dat, in samenspraak met vele
stakeholders, die ieder met hun eigen belangen en op verschillende
niveaus een rol spelen, tot een plan en voorstel moet worden gekomen.
De schaal (stad of dorp, groot of klein) is daarbij niet bepalend. Wel is
bepalend of met de stakeholders tot gemeenschappelijke waarden,
ambitie en perspectief kan worden gekomen.
Het samen optrekken met de stakeholders van begin tot eind is relevant.
We geven ruimte aan de diversiteit van belangen en gaan daar
respectvol mee om door in zowel het proces als in de oplossingen de
belangen zichtbaar terug te laten komen. Als bepaalde belangen niet
kunnen worden gehonoreerd dan is relevant om dat goed te kunnen
uitleggen.
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
In deze opgave komt de problematiek van de spoorwegovergang (LVO:
veiligheid en doorstroming) samen met de opgave om een veilige en
aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte tot stand te brengen. De
uitkomst van het LVO-spoor bepaalt in hoge mate de randvoorwaarden
voor deze herinrichting. Voor de opgave en de aanpak is het van belang
om beide sporen goed op elkaar af te stemmen en daarmee tot een
efficiënte aanpak en effectief proces te komen. Dit geldt ook voor het
bewaken van de verwachtingen over de mogelijkheid van een
ongelijkvloerse oplossing.

02

Kern van de opgave (2)
Kern van de opgave
Belangrijkste opgave is om te komen tot een gedeeld beeld over:
• de problematiek van zowel de stationsomgeving als de spoorwegovergang
• de ambitie
• de te realiseren maatregelen
De gemeente betrekt alle relevante stakeholders (direct en indirect): samenleving,
gemeenteraad, bestuurders, externe partijen, op een zodanige wijze, dat tot een zo breed
mogelijk gedragen besluit kan worden gekomen.
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Procesaanpak en planning
LVO-traject en ontwerp stationsomgeving lopen
parallel
In onze aanpak gaan we er vanuit dat er twee
trajecten zijn: LVO en het ontwerp van de
stationsomgeving. Het LVO-traject is in aanvang
leidend en kent zijn eigen dynamiek. Dit traject staat
onder regie van ProRail, bepaalt de kansrijke
oplossingen voor de problematiek van de
spoorwegovergang en kiest daaruit de meest
kosteneffectieve maatregel. De kansrijke oplossingen
zijn uitgangspunt voor het ontwerpproces
stationsomgeving. Op de volgende pagina’s is de
procesaanpak uitgewerkt en lichten we de beide
trajecten toe en de verbinding hiertussen. Deze
planning is afgestemd met ProRail, NS en provincie.
Beoogd resultaat
Resultaat van dit proces is een besluit over de
voorkeursvariant voor de inrichting van de
stationsomgeving met als onderdeel daarvan een
besluit over de voorkeursvariant voor de
spoorwegovergang.
Het onderzoek sluit af met besluitvorming door de
gemeenteraad over de te realiseren variant en de te
maken bestuurlijke afspraken met IenM en ProRail. In
de fase daarna wordt gewerkt aan de realisatie van de
afgesproken maatregelen.
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Stap 1: Ontwerpproces en Fase 0: LVO
Stap 1: Oriëntatie en verkenning
In deze stap willen we:
1. Commitment realiseren bij de stakeholders voor de aanpak van het planproces,
inclusief projectorganisatie.
2. Uitvoeren van:
• stedenbouwkundige ruimtelijke analyse van Nunspeet uitmondend in het
benoemen van relevante waarden en uitgangspunten voor de planvorming
van het stationsgebied;
• update van het verkeersmodel op basis waarvan hierna de
verkeerskundige analyses kunnen worden uitgevoerd.
3. Inzicht geven in het gehele planproces (inclusief LVO) en de daarbij behorende
investeringen.
Resultaat
Raadsvoorstel met daarin opgenomen het planproces en de projectorganisatie op
hoofdlijnen en de daarbij behorende investeringen. gemeenteraad neemt op 29 juni
een besluit.
Fase 0: Aanloopfase
De intakefase voor LVO is in gang gezet door het insturen van een Plan van Aanpak
LVO spoorwegovergang Elspeterweg bij IenM/ProRail. Dit betreft de weganalyse
waarin de verkeerskundige situatie op en rond de spoorwegovergang Elspeterweg
staat omschreven. Dit Plan van Aanpak LVO is inmiddels opgesteld en aangeleverd op
12 april 2017. De provincie Gelderland heeft dit voor de gemeente gecoördineerd.
.
Resultaat
Go/No-Go op haalbaarheid Plan van Aanpak. Uitkomst van deze fase wordt
meegenomen in het raadvoorstel. Inmiddels is door ProRail en IenM positief bericht op
het verzoek van de gemeente en is het GO voor de intakefase gegeven.
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Stap 1: Opdrachten
Stedenbouwkundige analyse

Update Verkeersmodel

BRO heeft 19 april de opdracht gekregen om een SWOTanalyse te maken van de stationsomgeving vanuit
stedenbouwkundig oogpunt. De eerste stap is het
uitvoeren van een ruimtelijke analyse op het schaalniveau
van de kern Nunspeet. Vervolgens wordt het plangebied
van de stationsomgeving in kaart gebracht. Er wordt o.a.
gekeken naar stedenbouwkundige structuur, functionaliteit
van de openbare ruimte, groenstructuur (of het ontbreken
hiervan), functionele relaties etc. BRO stelt ook de
Omgevingsvisie voor de gemeenten Nunspeet, Elburg en
Oldebroek op. De resultaten van de stedenbouwkundige
analyse zullen op hoofdlijnen worden overgenomen in de
Omgevingsvisie.

BVA heeft 20 april de opdracht gekregen om het huidige
statische verkeersmodel te updaten. Voor het onderzoek
naar de verbetering van de stationsomgeving is het van
belang om inzicht te krijgen in de verschillende
verkeersstromen in het stationsgebied. Met het
verkeersmodel kunnen de structuur- en
inrichtingsvarianten getoetst worden en de effecten van de
varianten worden beoordeeld. Het gaat hierbij niet alleen
om veranderingen in de verkeersrelaties voor het
autoverkeer, maar ook om verschuivingen van bewegingen
door fietsers en voetgangers.

1 juni levert BRO thematische kaarten en aanbevelingen
op. Dit zijn de belangrijkste aspecten waarop in ieder geval
ingezet moet worden bij de verdere inhoudelijke uitwerking
van de stationsomgeving, de kernkwaliteiten van het
gebied en de meest waardevolle kansen die aanwezig zijn.

Vervolg
Het verkeersmodel dient als basis voor de huiswerkfase en
het ontwerpproces.

Vervolg
De stedenbouwkundige randvoorwaarden dienen als basis
voor de huiswerkfase en het ontwerpproces. Voor de
ontwerpfase selecteren we opnieuw een
stedenbouwkundig adviesbureau.

Begin juli wordt het ge-update verkeersmodel opgeleverd.
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Stap 2: Ontwerpproces en Fase 1: LVO
Stap 2: Interne huiswerk- en uitwerkfase
Gedurende de intakefase van het LVO-traject werken we, op basis van
de uitkomsten uit stap 1, in interne sessies aan:
1. stedenbouwkundige uitwerking van mogelijke varianten;
2. verkeerskundige gevolgen van mogelijke varianten;
3. actuele gemeentelijke visie op onderdoorgang;
4. actuele gemeentelijke visie op aansluiting Molijnlaan.
Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden bij provincie, Rijk en
Europa voor subsidiemogelijkheden.
In deze stap 2 vinden tevens de voorbereidingen plaats voor de
ateliersessies in de volgende stap.
Fase 1: Intakefase LVO
De gemeente werkt in deze fase, in nauwe afstemming met en onder
regie
van het LVO-team van ProRail, de weg- en spoorgerelateerde
.
maatregelen uit. In gezamenlijke workshops worden concepten gedeeld,
de effecten van de maatregelen beoordeeld en een inschatting gemaakt
van kosteneffectiviteit van de maatregelen. Zo worden de kansrijke
maatregelen bepaald. Het Ministerie van lenM neemt op basis van het
PvA een intakebeslissing. Bij overeenstemming over de intake bestaat
tussen de betrokken partijen een commitment over de volgende zaken:
• gedeelde probleemanalyse;
• gedeeld beeld van de uit te zoeken oplossingsrichtingen en hun
effecten op de doelen van het programma;
• cofinanciering en de orde van grootte van de financiële bijdragen;
• uit te werken vervolgonderzoeken met mogelijke planning.
Resultaat
De kansrijke oplossingen zijn bepaald. Deze worden als input voor het
ontwerpproces ingezet. De raad wordt over de resultaten van LVO
geïnformeerd.
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Stap 2: Verkenning subsidiemogelijkheden
Onderzoek subsidiemogelijkheden
De gemeente heeft een raamcontract met subsidieadviesbureau Hezelburcht. In de huiswerk- en uitwerkfase krijgt dit bureau
de opdracht om een eerste subsidiescan uit te voeren o.a. bij provincie, Rijk en Europa. Eind september wordt de raad
geïnformeerd over de uitkomsten van deze scan. Afhankelijk van de uitkomsten worden vervolgacties in gang gezet. Dit kan
effecten hebben op de inhoudelijke invulling van het project afhankelijk van condities die bepaalde subsidies vereisen.
LVO
Als het LVO-traject positief verloopt betekent dit dat IenM 50% van de meest kostenefficiënte maatregel financiert. Dit
betekent dat de andere 50% door de gemeente gefinancierd moet worden. Afhankelijk van de uitkomst van het LVO-traject
en van de separate keuze van de gemeente (bijv. LVO-traject geen onderdoorgang, gemeente kiest daar wel voor), moet
financiering gezocht worden.
De provincie Gelderland heeft op ambtelijk niveau aangegeven op dit moment (9 mei 2017) geen mogelijkheden te hebben
om een financiële bijdrage te leveren in het kader van LVO.
Toerisme en recreatie
Binnen de gemeente Nunspeet speelt recreatie en toerisme een belangrijke rol. Nunspeet ligt aan de rand van de Veluwe en
herbergt een divers aantal voorzieningen en ondernemingen die op toerisme en recreatie zijn gericht. Nunspeet heeft een
Veluwe-transferium direct gelegen aan het station waarmee de functie als Poort naar de Veluwe wordt ingevuld. Een goed
functionerend stationsgebied, dat aansluit op het groene en recreatieve karakter van de gemeente, is van essentieel belang
als bijdrage aan het functioneren van deze poortfunctie.
Daarbij is ook aan de orde dat een verdere groei van toerisme en recreatie op een duurzame wijze vorm zal moeten krijgen.
De ondernemingen, en met name de middenstand in de gemeente, hebben hier in directe zin veel baat bij. Ook de provincie
Gelderland benadrukt de belangen van een duurzame ontwikkeling en het functioneren van de poortfuncties voor de Veluwe.
Deze belangen worden nadrukkelijk betrokken bij de invulling en uitwerking van de opgaven. Nagegaan zal worden of en
onder welke condities een bijdrage van andere partijen in de benodigde investeringen mogelijk is.
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Stap 3: Ontwerpproces en Fase 2: LVO
Stap 3: Ontwerpen overweg en stationsomgeving
De uitkomsten uit Fase 1 van het LVO-traject, de stedenbouwkundige
randvoorwaarden en de uitgewerkte verkeersmodellen, geven de
randvoorwaarden mee voor het ontwerpproces. In Ateliers wordt
vervolgens met stakeholders gewerkt aan:
atelier 1: kick-off;
atelier 2: alle opties inventariseren en start uitwerking;
atelier 3: uitwerken en beoordelen.
Resultaat
Uitgewerkte voorstellen. De raad wordt geïnformeerd over de
uitgewerkte voorstellen uit de ontwerpfase.

Fase 2: Verkenningsfase
Deze fase richt zich op de gedeelde oplossingsrichtingen ter verbetering
van de veiligheid en doorstroming vanuit innovatie en kosteneffectiviteit.
In deze fase werkt ProRail primair de spoorgerelateerde en de gemeente
primair
de weggerelateerde maatregelen uit. De concepten hiervan
.
worden gedeeld en ProRail en de gemeente stemmen in nauw overleg
de alternatievenstudies met elkaar af. Zij beoordelen daarbij gezamenlijk
de effecten van de maatregelen en zij delen de kosten. Aan de hand van
kostenramingen per maatregel is een vergelijking en oordeel over de
kosteneffectiviteit mogelijk. Uiteindelijk leidt deze aanpak tot een
afweging en een voorkeursalternatief om de overweg te verbeteren.
Partijen leggen deze gezamenlijke keuze als voorkeursbeslissing in een
document vast en ronden daarmee de verkenningsfase af.
Resultaat:
Een voorkeursalternatief voor de overwegproblematiek (LVO): de meest
kosteneffectieve oplossing. De raad wordt hierover geïnformeerd.
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Ateliers
In de ateliers wordt op basis van co-creatie met direct betrokken stakeholders de opgave en het ontwerpproces
Stationsgebied uitgevoerd. De input hiervoor is het resultaat van de intakefase LVO (de meest kansrijke maatregelen) plus
het huiswerk van gemeente t.a.v. stedenbouwkundige kaders en verkeersanalyses. Het ontwerpproces wordt ondersteund
door bureaus met expertise op het gebied van stedenbouw, verkeer en civiele techniek.
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Stap 4: Ontwerpproces en Fase 3a: LVO
Stap 4: Trechteren en voorbereiden besluitvorming
De uitkomsten uit Fase 2 van het LVO-traject worden ingebracht in stap
4, waarin we toewerken naar een uitgewerkte voorkeursvariant.
In atelier 4 wordt het voorkeursalternatief voor de inrichting van het
stationsgebied bepaald. Daarbij is het voorkeursalternatief vanuit het
LVO traject integraal meegenomen. Hierbij kan aan de orde komen dat
het voorkeursalternatief LVO niet past binnen het voorkeursalternatief
voor de inrichting van het stationsgebied. In dat geval zullen beide
scenario's worden uitgewerkt.
Resultaat
Uitgewerkt raadvoorstel met integraal plan betreffende
voorkeursalternatief inrichting stationsgebied en voorkeursalternatief
LVO. Eventueel betreffen dit 2 voorstellen indien het
voorkeursalternatief LVO niet past binnen het voorkeursalternatief
inrichting Stationsomgeving.

Fase 3a: Voorbereiding afspraken- en realisatiefase
In
. deze fase werken partijen het voorkeursalternatief LVO verder uit
binnen de gestelde uitvoeringsvoorwaarden en wordt de bestuurlijke
overeenkomst voorbereid. In geval gemeente een ander alternatief
inzake LVO ook mogelijk acht, vindt daarover overleg plaats.
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Stap 5: Besluitvorming gemeente en Fase
3b: LVO
Stap 5: Besluitvorming gemeente
Nadat het voorkeursalternatief uit het LVO-traject is verwerkt in de voorkeursvariant van de gemeente,
wordt dit achtereenvolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het College, de Commissie Ruimte en
Wonen en de gemeenteraad. In het geval dat de voorkeursalternatieven inrichting stationsomgeving en
LVO niet passen, worden er twee voorstellen voor de raad uitgewerkt met een advies van college voor
de te maken keuze.

.

Fase 3b: Afspraken- en realisatiefase
De gemeenteraad neemt in stap 5 van het ontwerp
stationsomgeving een besluit over het
voorkeursalternatief. Bij een GO vanuit de
gemeenteraad worden de afspraken vastgelegd in
een bestuurlijke overeenkomst.
Dit is de afronding van deze fase van het project.
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Procesaanpak en planning
Deze planning in concept. In de LVO-workshops in de intakefase wordt de planning van LVO verder bepaald en uitgewerkt.
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Informatie: stakeholders
Meebeslissen (1e graad)
• ProRail
• NS
• Ministerie I&M
• Partijen die mogelijk bij gaan dragen (subsidiescan)

Meedenken, meepraten, klankborden (2e graad)
• Grond- en vastgoedeigenaren (projectgebied)
• Exploitanten van horeca, bedrijven en woningen van de
Grond -en vastgoedeigenaren (projectgebied)
• NS Reizigers, NS Vastgoed, NS Stations;
• Dorpsbouwmeester
• OVN (ondernemers)
• BKN (bedrijven van terrein terrein)
• Stichting Uit de Kunst
• Commissie veiligheid en toegankelijkheid
• Belanghebbenden
/Industrieweg/Nijverheidsweg/Enkweg/FA Molijnlaan;

Informeren(3e graad)
• Nutsbedrijven
• Stichting Natuurschoon Nunspeet (SNN);
• Flora / Fauna belangenverenigingen;
• Bewonersverenigingen Kienschulpenweg
• Scholen (Basis en Voortgezet )
• Alle inwoners Nunspeet

Met de partijen wordt in de interne huiswerk/uitwerkfase
afgestemd op welke wijze zij in het proces deel kunnen nemen.
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Informatie: communicatie
Communicatieparagraaf volgt na overleg met Wob Meijering in week 20.
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Informatie: betrokkenheid Raad
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Projectorganisatie intern en LVO
Interne projectorganisatie
De gemeenteraad heeft op 29 september jl. de startnotitie goedgekeurd.
Namens het College van B&W is Marije Storteboom
projectwethouder/bestuurlijk opdrachtgever voor dit onderzoek. Samen
met wethouder Jaap Groothuis, ambtelijk opdrachtgever Arjan Dickhof,
projectleider Christo Willemsen, copiloot Wim Balfoort en adviseurs TMA
Rob Tutert en Melvin Smit vormen zij de stuurgroep. De stuurgroep komt
maandelijks bijeen of, indien nodig, vaker.
Het interne kernteam bestaat uit de projectleider, copiloot, externe
adviseurs TMA en interne adviseurs op het gebied van landschap,
verkeer en toerisme. Vanuit het kernteam worden inhoudelijke
deskundigen van de gemeente ingeschakeld en inhoudelijke bureaus voor
stedenbouw en verkeerskundige analyses. Het kernteam komt
tweewekelijks bijeen.

Externe projectorganisatie LVO
In mei wordt een bestuurlijk overleg georganiseerd met de
projectwethouder en de regiodirecteuren van NS en ProRail. Zij worden
gedurende het project op de hoogte gehouden en komen in de afsprakenen realisatiefase weer bijeen. Gedurende het traject wordt bezien of een
gedeputeerde aan kan/wil schuiven.
ProRail/Arcadis voert de regie op het LVO-traject, in afstemming met de
gemeente. Zij hebben als taak om alle relevante onderzoeken in het kader
van LVO uit te voeren en te begeleiden, in workshops gezamenlijk aan de
slag te gaan en de benodigde (tussen-) producten op te leveren.
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Projectorganisatie ateliers
Projectorganisatie ateliers in Stap 3 en 4 van het ontwerpproces
In stap 3 en 4 van het ontwerpproces stationsomgeving worden de
relevante stakeholders uit de samenleving van Nunspeet in een proces
van co-creatie direct betrokken bij het ontwerpproces. Daarvoor worden
in totaal vier atelierbijeenkomsten georganiseerd op een nader te
bepalen locatie. De volgende stakeholders worden bij de ateliers
betrokken:
…………………………. NS
Daarnaast worden ook ProRail en de provincie Gelderland uitgenodigd
deel te nemen.
De ateliers worden geregisseerd door gemeente. Het kernteam en de
externe adviseurs sturen dit aan. Ook de afdeling communicatie wordt
betrokken.

Ateliers:
Betrokken stakeholders,
NS, ProRail en provincie

06

Investering (begroting)
Betreft periode 1 april 2017 tot 1 april 2018: 1 jaar: 44 werkzame weken
LVO
Kosten ProRail/Arcadis LVO

Stationsgebied
€ 40.000

2017

2018

€ 40.000

Stedenbouw

€ 65.000

€ 40.000

Verkeersanalyse

€ 30.000

€ 30.000

Civieltechnisch

€ 10.000

€ 2.500

€ 7.500

Geluidsonderzoek

€ 10.000

€ 2.500

€ 7.500

Milieuonderzoek

€ 20.000

€ 10.000

€ 10.000

Subsidieverwerving

€ 15.000

€ 7.500

€ 7.500

Communicatie

€ 20.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 195.000

€ 100.000

€ 95.000

Faciliteiten (ateliers)

€ 15.000

€ 12.500

€ 2.500

Onvoorzien extern advies

€ 40.000

€ 5.000

€ 35.000

Procesbegeleiding en strategisch advies

€ 25.000

Onvoorzien

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Totaal

€ 60.000

€ 440.000

€ 285.000

€ 215.000

De verdeling over 2017 en 2018 is gemaakt op basis van de huidige inzichten. Het project heeft een sterk
procesmatig karakter, hierdoor kan er in het proces aanleiding zijn om deze verdeling aan te passen.

