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1. Gebiedsperspectieven
Kaders stellen voor
ontwikkeling tot 2025
In dit hoofdstuk is de aanleiding om gebiedsperspectieven te maken
beschreven, is aangegeven wat een gebiedsperspectief wel en niet is en
wordt beschreven hoe het proces is aangepakt.

1.1 - Kwaliteit van IJsselstein
IJsselstein is een oude stad, die al in de vroege middeleeuwen bekend
was om zijn strategische ligging. Het Domein Eiteren wordt in de eerste
bronnen regelmatig vermeld en wordt wel beschouwd als de eerste
stedelijke nederzetting in het gebied. Al in de 14e eeuw functioneerde
de stad als knooppunt van water en wegen en was IJsselstein een
aantrekkelijke vestigingsplek voor handel, en daarmee voor een groeiend
aantal bewoners. Uit oude bronnen blijkt dat er ook in die tijd vele ingrepen
in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad werden gedaan: Rivierlopen
werden verlegd, wallen aangelegd, kunstmatige eilanden gecreëerd en er
werd voorzien in groeigebiedjes voor de bevolking. We spreken over de
14e eeuw.
Van het 700 jaar oude “Stein aan den Ysel” is nog altijd de oude
kasteeltoren een zichtbare herinnering. Ook andere namen uit dit verre
verleden zoals Hogewaard, de Biezenwetering en de “graven van Lek en
IJssel” leven voort in de namen van straten en instellingen in de stad. Het
oude en rijke verleden van de stad in combinatie met het telkens weer
gebruik maken van nieuwe toekomstkansen, maken IJsselstein een plek
met een zichtbare en voelbare eigen identiteit.
In de geest van deze kwaliteit wil het gebiedsperspectief bevorderen dat
de ruimtelijke ontwikkelingen een zodanige invulling krijgen dat IJsselstein
ook voor de toekomstige generaties aantrekkelijk blijft om te wonen en te
leven.

1.2 - Klaar voor de vragen van morgen
IJsselstein is met haar 35.000 inwoners op dit moment een aantrekkelijke
gemeente om te wonen. Voor de komende generatie moet dit ook het
geval zijn. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zullen partijen samen moeten
investeren en keuzes maken.
Twee belangrijke opgaven voor de stad gaan over de toekomstkwaliteit
van de maatschappelijke voorzieningen, met name het basisonderwijs,
en over de kwaliteit en kwantiteit van de beschikbare woningen. Deze
opgaven komen aan de orde in de gebieden ‘Touwlaan’ (Touwlaan en
Lagebiezen) en ‘Duitslandstraat’ (Duitslandstraat en Poortdijk).
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Figuur 1.1 - Locaties in beeld

Basisonderwijs en multifunctionele accommodaties
Er is sprake van daling van het aantal leerlingen in het basisonderwijs,
gemiddeld 20% tot 2025. Er is nu al leegstand van schoollokalen en dat
wordt de komende jaren alleen maar meer. Tegelijkertijd zijn sommige
scholen sterk verouderd. Naast de fysieke kwaliteit (bijvoorbeeld slechte
staat van onderhoud, niet meer energiezuinig) is ook de indeling van de
gebouwen niet meer up to date. Bovendien is het steeds meer gewenst
om voorzieningen als buitenschoolse opvang, zorg en welzijn dichtbij of
in schoolgebouwen te concentreren. Om klaar te zijn voor de toekomst is
het voor het basisonderwijs belangrijk om verdergaand samen te werken
en bij nieuwbouw vaker te kiezen voor Multifunctionele Accommodaties
(MFA’s). Een MFA is een gebouw waar meerdere (maatschappelijke)
organisaties gezamenlijk gebruik van maken. Zo kunnen meerdere scholen
tegelijkertijd vanuit een actueel (nieuw) gebouw op centraal gelegen
locaties samenwerken met andere voor ouders belangrijke voorzieningen.
Daarvoor is de juiste ruimte en juiste plek nodig.
De woningvraag voor de toekomst
De vraag naar woningen is in IJsselstein op langere termijn nog steeds
groot. Het gaat enerzijds om de uitbreiding van het aantal woningen, maar
vooral ook om de behoefte aan meer verscheidenheid en verschillende
typen woningen. Daarbij spelen factoren als ”verdunning”( het gemiddelde
aantal mensen per woning daalt) en verandering in de eisen die aan de
woning worden gesteld als gevolg van vergrijzing en individualisering. In
de woonvisie van 2008 wordt uitgebreid op deze ontwikkelingen en de
toekomstbehoefte ingegaan.
Om aan de verandering van de vraag te kunnen voldoen is in 2010 tussen
de gemeente en woningcorporatie Provides een convenant afgesproken.
Beide partijen gaan zich inspannen om er voor te zorgen dat er meer en
beter geschikte woningen beschikbaar zullen zijn in de toekomst. Daarbij

is afgesproken om binnen de gemeente geschikte locaties te vinden voor
woningbouw op zowel kortere als langere termijn. De beide gebieden die
nu in de gebiedsperspectieven aan de orde zijn- Touwlaan/Lagebiezen
en Duitslandstraat/Poortdijk -worden in het convenant als zoeklocaties
genoemd.

1.3 - Waarom deze gebieden: Samenhang bij ruimtelijke
toekomstkeuzen
De keuze om juist voor de gebieden Duitslandstraat/Poortdijk en voor
de Touwlaan/Lagebiezen een gebiedsperspectief te maken, heeft met
verschillende zaken te maken. Allereerst gaat het erom dat ze gelegen
zijn in een groter aantrekkelijk woongebied met nabijheid van goede
voorzieningen. Daarmee zijn het in principe goede woonlocaties.
Tegelijkertijd spelen er in deze gebieden een aantal ruimtelijke
toekomstontwikkelingen die sterk met elkaar samenhangen. Zo zijn er
veel scholen in deze gebieden die mogelijk in de toekomst vervangen en
verplaatst worden. Hierdoor ontstaan in de loop der jaren lege gebouwen
en plekken. Dit kunnen geschikte woonplekken worden voor bijvoorbeeld
bewoners die willen doorstromen naar een meer passend huis in de eigen
omgeving. Ook zijn deze plekken mogelijk geschikt voor nieuwe vestigers
op zoek naar een woning in al bestaande wijken met een aantrekkelijk
woonklimaat en goede verbindingen en voorzieningen. Kortom, we willen
in onderlinge samenhang bekijken hoe deze gebieden zo goed mogelijk
kunnen worden ingericht in de toekomst. Figuur 1.1 toont de twee gebieden
(de vier deelgebieden) die aan de orde zijn.

1.4 - Wat is de opgave
In deze gebieden zijn op dit moment respectievelijk twee en vier
basisscholen gevestigd, die allen in meerdere of mindere mate zijn
verouderd. In het gebied van de Duitslandstraat/Poortdijk gaat het om
de Paulusschool en de Jan van de Wijngaardschool. In het gebied
Touwlaan/Lagebiezen gaat het om de Fatimaschool, de Touwladder,
de Nicolaasschool en de school Groenvliet, de Pijler. De komende 10
jaar zullen er ingrepen nodig zijn om de huisvesting van het onderwijs
weer toekomstbestendig te maken. De scholen zelf geven er de voorkeur
aan om gezamenlijk nieuw te bouwen in twee nieuwe combinaties tot
een zogeheten multifunctionele accommodatie (MFA). Per gebied zou
dan één nieuw gecombineerde MFA ontstaan. De voorkeur is om de
multifunctionele accommodaties in deze gebieden zelf weer een plek te
geven. Daarbij moet worden gekeken naar een locatie waarbij zowel de
spreiding van de scholen en de bereikbaarheid in de toekomst goed zijn.
Als zoeklocatie voor woningbouw worden beide gebieden al in het
convenant met Provides genoemd. De beoordeling of en hoe deze
locaties daadwerkelijk voor woningbouw geschikt zijn, hangt sterk samen
met de toekomstige situatie van de onderwijshuisvesting. Kansrijke
woningbouwlocaties ontstaan gemakkelijker als er aaneengesloten
schoollocaties vrijkomen, die bovendien voor toekomstige bewoners
aantrekkelijk zijn en aansluiten bij de bestaande omgeving.
De sterke relatie van wat er ruimtelijk mogelijk en nodig is voor enerzijds
het basisonderwijs en anderzijds de toekomstige behoefte aan woningen,
geven ons aanleiding om voor beide gebieden een gebiedsperspectief
op te stellen. Omdat het gaat om opgaven die zich uitstrekken
over een langere termijn wordt 2025 gekozen als horizon voor de
gebiedsperspectieven.
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1.5 - Wat is een gebiedsperspectief
Een gebiedsperspectief is een ruimtelijk kader om in grote lijn aan te
geven waar in de toekomst ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Te
denken valt aan ontwikkelingen voor wonen, scholen, sport en recreatie.
Daar hoort ook een goede verkeersontsluiting en parkeren bij. Met de
gebiedsperspectieven geeft de gemeente inzicht in wat er mogelijk wordt
op welke plek. Omdat het gaat om een ontwikkelingsrichting voor de
langere termijn en het nog niet gaat om echte uitwerkingsplannen, is dit te
beschouwen als een allereerste koers en richting. Samengevat gaat het
om een “vlekkenkaart”, met een beschrijving van de randvoorwaarden voor
de uitwerking.
Om die reden is er bij een gebiedsperspectief nog geen sprake van een
concreet of wettelijk voorgeschreven plan. Hoe de bebouwing op de
vlekken eruit gaat zien en hoe het precies wordt uitgewerkt is nog open.
Dat betekent ook dat er in dit vroege stadium nog geen wettelijke of
formele bezwarenprocedure aan de orde is. Dat kan pas in het stadium van
een bestemmingsplan.

1.6 - Waarom een gebiedsperspectief
Het doel is om – rekening houdend met de toekomstige behoefte- zo goed
mogelijk aan te geven op welke plek binnen deze gebieden het beste
voorzieningen of woningen kunnen worden gerealiseerd. Het is van belang
om burgers inzicht te geven waar in de toekomst wordt gebouwd en waar
bijvoorbeeld de kinderen naar school kunnen gaan. Voor de omwonenden
is in het bijzonder van belang om te weten wat ze in de toekomst aan
ontwikkelingen “naast de deur” kunnen verwachten. Tenslotte is het
belangrijk voor de samenwerkingspartners om te weten waar en binnen
welke kaders zij hun plannen voor de toekomst kunnen uitwerken.
Omdat het belangrijk is voor alle betrokkenen en de verschillende
belangen moeten worden afgewogen, worden de perspectieven door
de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee geeft de gemeenteraad heldere
randvoorwaarden aan voor de uitwerking van plannen door ontwikkelende
partijen.
De uitwerking tot concrete plannen volgt in verschillende fasen: voor de
Duitslandstraat/Poortdijk tussen 2014 en 2025 en voor de Touwlaan en
Lagebiezen tussen 2017 en 2025. Daarvoor zal ook op sommige punten
een nieuw bestemmingsplan nodig zijn waarover t.z.t. besluitvorming zal
plaats vinden. De verdere procedure en planning komen in paragraaf 4.4
terug.

1.7 - Hoe is het proces aangepakt
Het werken met gebiedsperspectieven is nieuw. De gemeente heeft er
voor gekozen om een regierol te vervullen. Vanuit deze nieuwe rol, waarbij
ingespeeld wordt op de kracht van samenwerkingspartners en bewoners,
zijn de gebiedsperspectieven zoveel mogelijk interactief aangepakt.
Daarbij zijn vier typen betrokkenen gedefinieerd die -afhankelijk van hun
verantwoordelijkheid- een meebepalende of meedenkende rol hebben
gekregen:
1. De samenwerkingspartners die straks gaan ontwikkelen en uitwerken:
meebepalen
2. Overige betrokken potentiële samenwerkingspartners: meedenken
3. Omwonenden: meedenken
4. Betrokken burgers in het algemeen: informeren

Voor alle betrokkenen was het duidelijk dat de gemeenteraad de
uiteindelijke besluitvormende verantwoordelijkheid heeft.
Betrokken samenwerkingspartners
Meteen bij de start in januari 2013 is met de samenwerkingspartijen
gesproken waarvan bekend is, dat zij een trekkende rol in de uitwerking
willen spelen.
Het betreft de drie betrokken schoolbesturen, namelijk de Stichtingen
Lek en IJssel, Fluenta en Robijn. Met hen is de toekomstdiscussie over
huisvesting van het onderwijs gevoerd, om daarmee helderheid en een
gemeenschappelijke keuze te bewerkstelligen over de toekomstige
huisvesting van de zes betrokken scholen in de twee gebieden.
Naast de scholen is Provides, via het convenant, al partner in de
gebiedsperspectieven. De projectontwikkelaar ABB is eigenaar van ‘t
Slot (Touwlaan) en is in een eerder stadium al betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de kasteeltuinen. ABB heeft toegezegd flexibel te willen
meedenken, waardoor zij eveneens in een vroeg stadium betrokken zijn bij
de discussie over woningbehoefte en relevante marktontwikkelingen.
Op basis van de gesprekken met deze samenwerkingspartners zijn de
eerste scenario’s voor de ruimtelijke ontwikkelingen geschetst.
Belanghebbenden en overige potentiële samenwerkingspartijen
In maart 2013 zijn er twee werkateliers geweest met zowel de potentiële
samenwerkingspartijen als bestaande samenwerkingspartijen: Provides,
ABB en schoolbesturen en directies. Hier zijn ook belanghebbenden
uitgenodigd (in principe de eigenaren of gebruikers van onderdelen
van deze gebieden). Het gaat om: Het Kruispunt, de eigenaar van
het gezondheidscentrum Touwlaan, fysiotherapie Lagebiezen, de
eigenaar van het architectenbureau Duitslandstraat, de verenigingen
van het verenigingsgebouw Duitslandstraat, het parochiebestuur van de
Pauluskerk, de beheerder van het zwembad, buitenschoolse opvang en
Pulse.
In de werkateliers zijn de eerste ideeën over de scenario’s geschetst en
vervolgens met elkaar besproken. Dit heeft geleid tot talrijke suggesties
en voorkeuren, die zijn meegenomen bij de verdere uitwerking van de
scenario’s.
Overigens heeft het niet geleid tot meer samenwerkingspartijen, aangezien
de belanghebbende eigenaren hun eigen situatie en ruimten vooralsnog
ongewijzigd willen continueren.
Omwonenden
In april 2013 zijn twee inloopavonden voor omwonenden gehouden,
achtereenvolgens voor de Touwlaan/Lagebiezen en voor de
Duitslandstraat/Poortdijk. Hier zijn de verschillende scenario’s ten
toon gesteld met mogelijkheid om in gesprek te gaan en mogelijkheid
voor opmerkingen en reacties. Daarbij waren per scenario
voorbeeldverkavelingen meegegeven om mensen een beeld te geven over
de aard en hoeveelheid van de woningen/scholen ter plekke. Er waren
circa dertig belangstellenden voor de avond Touwlaan/Lagebiezen en circa
vijftig bij de avond voor Duitslandstraat/Poortdijk. Parallel hieraan was er
ook via de website gelegenheid om kennis te nemen en reacties te geven
op de scenario’s.
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In totaal leverde dat circa vijftig reacties op. In het algemeen werd de
vroegtijdige raadpleging gewaardeerd. De aard van de reacties staan in
paragraaf 2.3 en 2.4.
Voor omwonenden blijkt dat het nog lastig is om de betekenis van het
gebiedsperspectief goed te duiden. Vooral uit de reacties op de website
bleek nog onduidelijkheid over de mate van concreetheid van de
toekomstontwikkeling die in de gebiedsperspectieven beoogd wordt. De
voorbeelduitwerkingen die bij de inloopavonden bij de scenario’s werden
gebruikt waren bedoeld om beter inzicht te geven over wat er bij latere
uitwerking in principe mogelijk zou kunnen zijn. Dit bleek voor sommigen
inderdaad verhelderend, voor anderen gaf het teveel de suggestie dat dit
ook al daadwerkelijk de concrete plannen waren. Dit verwachtingenpatroon
is bijgesteld door gesprekken te voeren met een aantal omwonenden en
d.m.v. de reactienotities die huis aan huis zijn verspreid begin juli 2013.
Overigens is achteraf gezien de werkwijze met voorbeeldverkavelingen
toch effectief geweest, omdat daarmee de betrokkenheid van bewoners en
de concreetheid van de suggesties door omwonenden is vergroot.
Tenslotte zijn de uiteindelijke gebiedsperspectieven in september 2013 op
een gezamenlijke informatieavond en de website gepresenteerd. Op de
avond was het mogelijk om een reactie te geven. Zie hiervoor paragraaf
2.2.
Overige bewoners van IJsselstein
In februari 2013 is gestart om op de gemeentelijke website en
www.onsijsselstein.nl informatie te plaatsen die voor alle inwoners
informatie geeft over de op handen zijnde gebiedsperspectieven. Deze
website blijft tot het eind van het proces ‘in de lucht’ en wordt regelmatig
geactualiseerd.

2. Conceptscenario’s
Gebiedsperspectieven
In dit hoofdstuk is de voorbereidingsfase beschreven met daarbij een uitleg
van de eerste uiteenlopende scenario’s. Aangegeven is hoe deze tot stand
zijn gekomen en hoe er over gesproken is met de diverse betrokkenen.
In dit hoofdstuk geven we de scenario’s weer in beeld en tekst, zoals
deze op de inloopavonden en website in april 2013 zijn gepresenteerd.
De aangegeven proefverkavelingen zijn bedoeld om betrokkenen een
voorbeeld te geven waar het in de toekomst om zou kunnen gaan. Het
uiteindelijke gebiedsperspectief is echter van een hoger abstractieniveau.

2.1 - Hoe zijn de scenario’s tot stand gekomen
Voor het verzamelen van de juiste input en voor het ontwerpen van de
scenario’s is door de gemeente intensief samengewerkt met een deskundig
bureau: Inbo. Dit bureau is vanuit het verleden bekend met de IJsselsteinse
situatie.
Allereerst is gestart met de ambtelijke inventarisatie van bestaande kaders.
Met de samenwerkingspartners (het onderwijs en de woningbouwpartijen)
is gesproken over de toekomstige opgaven die in de gebieden aan de
orde zijn. In werkateliers zijn conceptscenario’s voorgelegd aan andere
betrokken partijen, om daarmee zo goed mogelijk een beeld te krijgen van
de toekomstontwikkelingen, de plannen van partijen om al dan niet mee te
doen en de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s. Dit vormde
belangrijke input voor de uitwerking van de verschillende scenario’s.
Op de twee inloopavonden en via de website zijn reacties verzameld. Deze
zijn in de maand mei en juni verwerkt en aan omwonenden verspreid. Een
samenvatting is opgenomen in de paragraven 2.3 en 2.4.
Na verwerking van alle reacties tekenden zich per gebied duidelijke
voorkeursscenario’s af, inclusief de aanpassingen en verbeteringen uit
het voortraject. Deze voorkeuren zijn vervolgens weer voorgelegd aan
de samenwerkingspartners (schoolbesturen en woningbouwpartijen
Provides en ABB). Dit vooral om te toetsen aan de functionele, ruimtelijke
en financiële kwaliteiten. Deze vormen immers een belangrijke toets voor
partijen om ook daadwerkelijk tussen 2014 en 2025 de plannen te kunnen
uitwerken en realiseren.
Tenslotte zijn de voorkeursscenario’s in de zomermaanden verwerkt tot de
in hoofdstuk 3 beschreven gebiedsperspectieven. In september 2013 zijn
de uiteindelijke gebiedsperspectieven gepresenteerd aan alle belangstellenden. Zie hiervoor paragraaf 2.2.
In de paragrafen 2.3 en 2.4 nemen we u mee naar alle eerdere scenario’s
zoals deze aan het begin van het proces zijn ontwikkeld.
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2.2 - Reactie op de werkwijze met gebiedsperspectieven
Interactieve werkwijze
In de periode januari 2013 t/m juli 2013 is op interactieve wijze gewerkt
aan de ontwikkeling van de beide gebiedsperspectieven. Deze
interactieve werkwijze is betrekkelijk nieuw in de gemeente, met name
geldt dit voor het vroege stadium waarin overleg is geweest over de
toekomstige bestemmingen van gebieden. Om die reden is op de open
informatieavond van 12 september 2013 – waar de definitieve voorstellen
zijn toegelicht - tevens gelegenheid geboden om zich uit te spreken over
deze aanpak.
Op deze inloopavond is in de centrale bibliotheek voor beide gebieden
tegelijkertijd informatie gegeven over de afwegingen en definitieve
voorstellen. Van deze gelegenheid hebben circa 45 mensen gebruik
gemaakt. Daarnaast konden deze voorstellen vanaf 10 september ook op
de website bekeken worden.
Op de avond werd geanimeerd gesproken over zowel de inhoud als het
proces van de uiteindelijke gebiedsperspectieven. Voor een groot deel
waren mensen aanwezig die al eerder hadden meegedacht of gereageerd
op de scenario’s. Ook waren er enkele nieuwe bewoners die voor het
eerst kennis maakten met de gebiedsperspectieven.
Reactie
Het meest opvallend was, dat er vrijwel unaniem waardering was voor
het interactieve en vroegtijdige proces. Men stelde het op prijs om een
uitnodiging op het huisadres te ontvangen. Mensen herkenden dat er
naar hun reacties was geluisterd en dat hun reacties en suggesties op
verschillende onderdelen terug te vinden waren. Veel mensen gaven als
eindoordeel aan, dat men zich voldoende kon vinden in de voorliggende
voorstellen voor de gebiedsperspectieven. Dat neemt niet weg dat er
wensen blijven bij de concretisering van de plannen in later stadium,
immers het gaat nu alleen om de aanwijzing van “vlekken”en nog niet om
uitwerking. Overigens houden enkele mensen op onderdelen zorgen: Dit
geld vooral voor de verkeersdruk op respectievelijk de Touwlaan (druk,
zwaar en gevaarlijke verkeer) en de Duitslandstraat ( druk en hardrijdend
sluipverkeer).
Tenslotte spraken verschillende omwonenden zich uit om op dezelfde
wijze interactief betrokken te willen blijven bij de verdere uitwerking in de
toekomst.

2.3 - Concept scenario’s en reacties Duitslandstraat /
Poortdijk
Duitslandstraat
Aan de Duitslandstraat zijn twee basisscenario’s geschetst waarbij
respectievelijk de Multifunctionele Accommodatie ten westen of
ten oosten van de kerk waren geplaatst. De woningbouw was als
tegenhanger vervolgens ten oosten of ten westen van de kerk geplaatst
met een uitloper op een deel van de huidige ligweide van het zwembad.
Een nieuwe verbindingsweg werd voorzien ten noorden parallel aan de
Duitslandstraat. Hierdoor ontstond een doorgaande verbinding met de
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Frankrijkstraat en Duitslandstraat.
Met name de verbindingsweg en daarmee de verkleining van de
groenstrook achter de Paulusschool, leverde negatieve reacties op.
Om die reden is deze in het definitieve gebiedsperspectief niet meer als
doorlopende verbindingsweg opgenomen, maar wordt volstaan met een
beperkte ontsluiting vanaf de parkeerplaats van het zwembad.
De meerderheid van de reacties wees op een voorkeur van het
scenario waarbij de MFA op de plek van de huidige Paulusschool gaat
komen. Woningbouw wordt op de voorgestelde plekken zeker niet
afgewezen, mits het gaat om eengezinswoningen die niet hoger zijn dan
twee bouwlagen (exclusief kap). We hebben dit overgenomen in het
gebiedsperspectief met dien verstande dat de opgenomen omschrijving
luidt: Eengezinswoningen met maximaal twee lagen plus kap.
Er werd van enkele kanten nog meegegeven dat er nu overlast van
parkeren wordt ervaren en dat met name de kiss-en-ride voorziening
goed en veilig moet worden ingericht. Dit laatste wordt duidelijk
meegegeven als randvoorwaarde. De parkeerdruk wordt in een apart
traject, gericht op de gehele gemeente, in beeld gebracht.
Poortdijk
Aan de Poortdijk zijn er eveneens twee basisscenario’s geschetst. Het
onderscheid hier is vooral de keuze tussen de bouw van appartementen
of de bouw van grondgebonden woningen. Er is op de inloopavond nog
wel een scenario getoond waarbij de toekomstige MFA aan de Poortdijk
gesitueerd werd. Daarbij is wel meteen aangegeven dat in feite deze
plek vanuit het onderwijs niet gewenst is, omdat dit met het oog op
beschikbare ruimten, bereikbaarheid en spreiding een relatief ongunstige
plek is.
Een aantal mensen heeft desalniettemin liever de huidige school of
een MFA op deze plek dan woningbouw. Dit geldt met name voor
bewoners aan de aangrenzende percelen aan de Julianaweg, die nu
vrij uitzicht hebben op het schoolplein. De meeste andere reacties zijn
niet tegen woningbouw als zodanig maar wel tegen hoogbouw, cq de
appartementen variant. Ze wensen uitsluitend eengezinswoningen terug
te zien op deze plek. Tenslotte noemen mensen het karakter van de
monumentale oude huizen als waardevolle identiteit en uitstraling voor de
nieuwe woningbouw.
In het gebiedsperspectief hebben we gemeend om- ondanks de
bezwaren tegen appartementen- toch de mogelijkheid open te houden
voor beide varianten. Dit, omdat daarmee de mogelijkheid in principe
wordt verbreed om de marktvragen goed op te pakken. Gelijkvloerse
seniorenappartementen zijn bijvoorbeeld via appartementen goed te
realiseren. Daarnaast is het voordeel van appartementen dat er een
openbare groenstrook gerealiseerd kan worden. We hebben overigens
wel een maximale hoogte bepaald van vier lagen met het advies om de
bovenste laag als kapconstructie te ontwerpen, waardoor de uitstraling
meer passend is t.o.v. de omgeving.
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Aan de Duitslandstraat zijn ook enkele verenigingen gehuisvest in een tijdelijk
verenigingsgebouw. Met hen zal worden gezocht naar alternatieve huisvesting.
Het architectenbureau en de R.K. kerk hebben aangegeven op deze plek te willen
blijven zitten. Indien zij op langere termijn alsnog besluiten deze plekken te verlaten
zou dit op termijn eveneens voor woningbouw kunnen worden ingezet.
Tenslotte is in dit gebied het Sportfondsenbad gevestigd. Besluitvorming hierover
vindt pas later dit jaar plaats. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat het zwembad een
wat kleinere functie zal gaan krijgen en dat de ligweide niet langer noodzakelijk is.
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Bestaande situatie (1:1000)

Zwembad

MFA (Multifunctionele Accommodatie

Dit gebied ligt in een grote woonwijk met verschillende wijkgerichte voorzieningen.
Dat karakter zal het in de toekomst moeten behouden, met uitzondering van het
zwembad.
In de toekomst willen de schoolbesturen naar één gezamenlijke, goede voorziening
voor Jan van de Wijngaard-De Brug en de Paulusschool. Dit zou een multifunctionele
voorziening kunnen zijn (MFA-voorziening) waar ook welzijn, zorg en buitenschoolse
opvang plaats vindt. Op die manier kunnen ook in dezelfde ruimten voor de wijk
meerdere doelen en functies worden ondergebracht.
Nadat de scholen en voorzieningen samen in de nieuwe multifunctionele
accommodatie gehuisvest zijn, komen de oude schoollocatie(s) beschikbaar. Daarna
kan/kunnen de woningbouwlocaties worden ontwikkeld.

Zwembad

Woningbouwlocatie

Woningbouwlocatie
MFA (Multifunctionele Accommodatie

Beoogde situatie mogelijkheid 1 (1:1000)

Impressie-verkaveling (1:1000)

inbo

Beoogde situatie mogelijkheid 2 (1:1000)

Impressie-verkaveling (1:1000)

Poortdijk
Planning

Voor de planning is het van belang te weten dat de MFA aan de Duitslandstraat als
eerste wordt ontwikkeld. Realisatie van de nieuwe school zal daar niet eerder zijn
dan 2014.
Pas daarna zullen de woningbouwlocaties aan bod komen. Verwachting is dat dit niet
eerder dan 2015 aan de orde zal zijn.
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De MFA komt in deze variant op de plek van het huidige verenigingsgebouw,
tussen het architectenbureau en de woningen aan de Duitslandstraat. De ontsluiting
gebeurt in principe aan de Noordzijde vanaf de parkeerplaats bij het zwembad. Deze
kan tegelijkertijd worden ingezet voor parkeren en deels park-en-ride. Na schooltijd
en in de weekenden kan de parkeerplaats eveneens worden gebruikt voor de andere
welzijnsactiviteiten en buurtvoorzieningen. In het weekend is deze parkeerplaats
door het zwembad ruimer in gebruik dan doordeweeks. De omvang van de MFAactiviteiten in het weekend zal echter weer beperkt zijn, zodat de parkeerplaats voor
beider gebruik voldoende kan zijn. Er komen eengezinswoningen op de huidige plek
van de Paulusschool en direct aansluitend ook ten noorden van de RK kerk. Hiervoor
wordt een nieuwe verbindingsweg tussen het parkeerterrein van het zwembad en de
woningbouwlocatie ten oosten van de kerk gemaakt, zodat het verkeer voor schoolen woningen niet uitsluitend door de Duitslandstraat wordt geleid.
De kerk en het architectenbureau blijven op de huidige plek gehandhaafd, maar
kunnen in verdere toekomst ook omgezet worden naar woningbouwlocaties.
De locatie van het zwembad blijft gereserveerd voor een kleiner functioneel
zwembad, in principe zonder ligweide.
In deze variant is in principe nog enige ruimte voor een kleine groenstrook. Ook ten
oosten van de nieuwe woningbouw is de groenstrook deels behouden.
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Het gebiedsperspectief heeft als doel om voor de toekomst van IJsselstein ruimte
te bieden voor uitbreiding van woningen en een toekomstgerichte invulling
voor scholen en andere voorzieningen. Hiernaast ziet u voor beide locaties
achtereenvolgens:
• De huidige situatie
• De vlekken voor woningbouw (oranje), zwembad (blauw) en voorzieningen (geel).
Op dit uitwerkingsniveau zal het te zijner tijd in het gebiedsperspectief te zien zijn
• Een voorbeeld-uitwerking hoe het er uit zou kunnen zien, maar de echte uitwerking
komt pas in de jaren ná vaststelling van het gebiedsperspectief.

Duitslandstraat variant 1: MFA op plek huidig
verenigingsgebouw
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Woningbouwlocatie

Bestaande situatie (1:1000)

Beoogde situatie (1:1000)

Appartementen

Impressie-verkaveling 1 (1:1000)

Rijwoningen

Ruimte
Impressie-verkaveling
voor uw opmerking
2 (1:1000)
(‘post-it’)

Duitslandstraat variant 2: MFA op plek huidige
Paulusschool

Onze vraag aan u!

1. Plak een ‘post-it’-briefje met uw wens of opmerking op deze poster
2. U kunt ook ‘liken’ met de kleine stickers

Deze variant is als het ware omgeklapt ten opzichte van variant 1: De MFA is nu op
de huidige plaats van de Paulusschool gesitueerd . Er is woningbouw gesitueerd
ten westen van de kerk in aansluiting op de twee-onder-één-kap woningen aan de
Duitslandstraat. Ook in deze variant komt er een verbindingsweg ten noorden van de
kerk richting de nieuwe MFA. Daarbij zal ook een kiss-en-ride plek noodzakelijk zijn.
De woningbouw loopt iets noordelijker door ter hoogte van de ligweide.

Poortdijk variant 1: Appartementengebouw

In deze variant wordt in aansluiting op de noordelijke bebouwing aan de Poortdijk
gekozen voor een appartementengebouw van in principe 3 lagen.
Parkeervoorziening voor de woningen is meegenomen.

Poortdijk variant 2: Eengezinswoningen aan de Poortdijk
Ook in deze variant is gekozen voor woningbouw, echter nu voor
eengezinswoningen. Parkeren is voorzien op het terrein zelf.
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AFGEVALLEN SCENARIO: MFA Poortdijk
Scenario is komen te vervallen, omdat:
• Verkeersafwikkeling relatief ingewikkeld
• Beschikbare ruimte te beperkt voor beoogd programma MFA

Zwembad

MFA (Multifunctionele Accommodatie

Woningbouwlocatie

Beoogde situatie (1:1000)

Beoogde situatie (1:1000)

2.4 - Concept scenario’s en reacties Touwlaan /
Lagebiezen
Touwlaan
Bij de Touwlaan zijn de twee kanten als aparte scenario’s uitgewerkt. De
zuidoost kant wordt in twee varianten gezien als toekomstige locatie voor
de (grote) multifunctionele accommodatie. Hier zijn twee varianten uitgewerkt, namelijk de MFA als een gebouw of de MFA in twee gebouwdelen.
Dat laatste met als voordeel dat het gefaseerd gebouwd (en gesloopt)
kan worden. Aan de overzijde van de Touwlaan zijn twee varianten met
woningbouw getekend.
Uit de reacties blijkt dat in principe de voorgestelde bestemmingen van
zowel de MFA aan de ZO kant, als de woningbouw aan de NW-kant
instemming krijgen. Er zijn echter diverse opmerkingen over de onderwijsinhoudelijke redenen van deze grote combinatie van scholen. De motivatie
van de schoolbesturen is verwerkt in de beantwoording van de reacties die
aan omwonenden is verspreid. Daarnaast zijn er ruimtelijke opmerkingen
over het grote volume, de inpassing van de MFA op het terrein, het behoud
van ruimte/ doorkijk naar de kasteeltoren en over het behoud van het
groene karakter. Uit de ruimtelijke analyse van Inbo is gebleken dat met
deze elementen rekening gehouden kan worden.
Voor de noordwest zijde met woningen gaat de voorkeur uit naar
eengezinswoningen.
Tenslotte waren er diverse opmerkingen die niet strikt de gebiedsperspectieven raakten, maar wel de directe omgeving (o.a. realisatie van het parkje
en de verkeersmaatregelen aan de Touwlaan). De bewoners zijn kort
geïnformeerd over de voortgang van deze twee projecten bij de huis-aanhuis verspreide reactienotitie. In het perspectief wordt hier niet verder op
ingegaan.
De opmerkingen over het historisch karakter van de Kasteeltoren hebben
ertoe geleid in het definitieve gebiedsperspectief randvoorwaarden mee
te geven met het doel het zicht op de kasteeltoren maximaal te houden en
een zichtlijn op de kerktoren te creëren. Daarnaast zijn randvoorwaarden
over de groene inbedding meegegeven. De woningbouw aan de Touwlaan
krijgt invulling met eengezinswoningen met maximaal twee lagen plus kap.
Lagebiezen
Hier werd het scenario woningbouw als voorkeurscenario gepresenteerd.
De variant om hier een MFA te plaatsen werd wel aangegeven maar deze
variant werd van de kant van het onderwijs geen goede optie bevonden. Dit
vanwege een minder gunstige bereikbaarheid en spreiding.
Reacties waren voor een groot deel ingegeven door de ervaren parkeerdruk van de omliggende woningen. Nu wordt de parkeerplaats van de
scholen in de avonden en weekenden veel gebruikt door omwonenden.
Men wil deze parkeerplaats graag behouden als hier woningen komen.
Daarnaast is er veel aandacht voor de huidige groene uitstraling van het
gebied en wenst men uitsluitend eengezinswoningen. De fysiotherapeut
die op deze locatie is gevestigd vreest bovendien inkijk vanuit woningen.
In het definitieve gebiedsperspectief is woningbouw met eengezinswoningen opgenomen met als maximale bouwhoogte twee lagen plus kap.
Als zoeklocatie is bovendien opgenomen een extra parkeerplek voor de
omwonenden. De parkeerdruk zal opnieuw worden onderzocht en breder
in de omgeving worden bekeken. Er is in de randvoorwaarden bij het
perspectief een groene inbedding in de omgeving meegegeven.
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Huidige situatie (1:1000)

In de toekomst willen de schoolbesturen naar één gezamenlijke,
goede multifunctionele voorziening voor de vier scholen uit het
gebied Touwlaan/Lagebiezen (MFA-voorziening). Dit zou een
voorziening kunnen zijn waar ook welzijn, zorg en buitenschoolse
opvang plaats vindt. Op die manier kunnen ook dezelfde ruimten
voor meerdere doelen en functies worden gebruikt.
De MFA-voorziening zou gefaseerd gebouwd kunnen worden,
omdat niet alle scholen in het gebied even hard aan vernieuwing
toe zijn.
Als in de toekomst de scholen en voorzieningen samen in de
multifunctionele accommodatie zitten, kunnen drie schoollocaties
beschikbaar komen voor woningbouw. Daarmee kan IJsselstein
ook in de toekomst voorzien in de behoefte aan mooie
eengezinswoningen.

Planning

Voor de planning is het van belang te weten dat de MFA aan
de Duitslandstraat eerst wordt ontwikkeld, hierover is ook al
besluitvorming geweest in het College van B&W. Realisatie daar
tussen 2013 en 2018.
Pas daarna zal de vernieuwing van de scholen aan de Touwlaan
aan de orde zijn. Tussen 2015 en 2020 kan op z’n vroegst pas
sprake zijn van realisering. De wens van de scholen voor één
gezamenlijke MFA moet bovendien nog in het College van B&W en
de gemeenteraad aan de orde komen. De woningbouw wordt dan
niet eerder mogelijk dan 2018.

Woningbouwlocatie

Doel

MFA (Multifunctionele Accommodatie)

Het gebiedsperspectief heeft als doel om voor de toekomst van
IJsselstein ruimte te beiden voor uitbreiding van woningen en een
toekomstgerichte invulling voor scholen en andere voorzieningen.
Hiernaast ziet u voor beide locaties achtereenvolgens:
• De huidige situatie
• De vlekken voor woningbouw (oranje) en voorzieningen
(geel). Op dit uitwerkingsniveau zal het te zijner tijd in het
gebiedsperspectief te zien zijn
• Een voorbeeld-uitwerking hoe het er uit zou kunnen zien, maar
de echte uitwerking komt pas in de jaren ná vaststelling van het
gebiedsperspectief.

Beoogde situatie (1:1000)

Impressie-verkaveling 1 (1:1000)
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Impressie-verkaveling 2 (1:1000)

lagebiezen
Touwlaan zuid-oostzijde: Ruimte voor een
multifunctionele accommodatie (MFA)
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Deze MFA komt dan tussen het toekomstig parkje ( nu nog
parkeerplaats aan Kasteellaan) en het gezondheidscentrum/
dokterspost op de hoek Eiteren/Touwlaan. De MFA zal
waarschijnlijk in twee lagen worden gebouwd, waardoor er ruim
voldoende buitenruimte is voor schoolplein en kiss en ride.
In de nabije omgeving is overdag voldoende vrije ruimte voor
parkeren door het personeel, bovendien is er in de nabijheid
een parkeergarage. De nabijheid van een gezondheidscentrum
past goed in de toekomstige ontwikkelingen waarbij de relatie
tussen school, ouders en kinderen en gezondheidszorg steeds
belangrijker wordt. De nabijheid van Isselwaerde en eventuele
mogelijkheden voor een wandelroute tussen deze voorziening, de
MFA en het parkje, kan de aantrekkelijkheid voor (de bewoners) van
dit gebied verhogen.
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Huidige situatie (1:1000)

Deze kant van de Touwlaan zal na verhuizing van de Touwladder
vrij kunnen komen voor woningbouw. Tussen het Kruispunt,
de begraafplaats en de huidige bebouwing is ruimte voor
eengezinswoningen of eventueel wat grotere kavels voor
particuliere woningbouw. Hierbij is voorzien in een eigen
voorziening voor parkeren. Het Kruispunt blijft op haar huidige
plek.

Lagebiezen: Op plek huidige scholen

Deze plek is eerder onderzocht op de mogelijkheid voor een
multifunctionele accommodatie. Hij is echter kleiner en ook
ruimtelijk wat ingewikkelder om als MFA te benutten. Bovendien
zou verkeersontsluiting en kiss-en-ride ook veel ruimte in beslag
nemen.
De locatie hier is tegelijkertijd prachtig voor realisatie van mooie
eengezinswoningen in lommerrijke omgeving. Ook hier geldt dat
woningbouw pas na volledige voltooiing van de MFA kan worden
gerealiseerd. Dit is niet voor 2018 te verwachten.

Woningbouwlocatie

Fysiocentrum

Onze vraag aan u!

1. Plak een ‘post-it’-briefje met uw wens of opmerking op deze poster
2. U kunt ook ‘liken’ met de kleine stickers

Ruimte voor uw opmerking (‘post-it’)

Beoogde situatie (1:1000)

Impressie-verkaveling (1:1000)
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AFGEVALLEN SCENARIO: MFA in de luwte

Kenmerken:
• MFA aan de Lagebiezen;
• Dokterspost, ‘t Kruispunt en het fysiotherapeutisch centrum behouden. Wel opnemen in het
gebiedsperspectief: mogelijk wonen of wonen en zorg in de toekomst;
• Wonen rondom de Touwlaan. Segment passend bij de gegoede lommerrijke omgeving.
Scenario is komen te vervallen, omdat:
• Verkeersafwikkeling relatief ingewikkeld, tevens enkelzijdig dus kwetsbaar;
• MFA heeft in dit scenario minder centrale ligging t.o.v. bedieningsgebied.

Woningbouwlocatie

MFA (Multifunctionele Accommodatie)
Fysiocentrum

Woningbouwlocatie
Beoogde situatie (1:1000)

inbo
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3. Gebiedsperspectieven
De vorige paragraaf betrof scenario’s met nog verschillende opties en
mogelijkheden, zoals ze in de voorbereidende fase de revue gepasseerd
zijn.
In deze paragraaf gaat het om de nu voorgestelde gebiedsperspectieven,
zowel qua schets als inhoud. Deze vormen de kaders en de
randvoorwaarden voor de ontwikkeling tot 2025. Voor de helderheid
benadrukken we nogmaals dat het bij de gebiedsperspectieven om een
“vlekkenkaart” gaat. Met andere woorden, het is geen verkavelingvoorstel
of concreet plan; dat is pas in een later uitwerkingsstadium aan de orde.
Naast de schetsen en toelichting van de deelgebieden worden de
afwegingen (de criteria) aangegeven op basis waarvan de perspectieven
tot stand zijn gekomen.

3.1.Criteria voor keuzen gebiedsperspectief
A. Afstemming op toekomstvraag woningen
De keuze in de gebiedsperspectieven moet passen bij de te verwachten
toekomstvraag voor wonen in IJsselstein. Los van de woonvisie, welke
hiervoor een belangrijke input vormt, is opnieuw gekeken naar de
marktontwikkelingen.
Op dit moment is er sprake van een stagnatie in de woningmarkt, maar
algemeen wordt onderkend dat deze vooral wordt veroorzaakt door de
huidige landelijke politieke ontwikkelingen en economische ontwikkelingen.
Er is nog altijd een grote daadwerkelijke behoefte aan woningen. Deze is
zowel kwantitatief als kwalitatief. Er is in IJsselstein nog steeds sprake van
een tekort aan sociale huurwoningen, aan starterswoningen (zowel huur
als koop) en aan levensloopbestendige woningen. Er is bovendien steeds
meer behoefte aan variëteit en diversiteit. De huidige stagnatie op de
woningmarkt is daarmee een tijdelijke stagnatie en de verwachting is dat zodra de condities op landelijk niveau verbeterd zullen zijn - er met man en
macht weer gebouwd gaat worden, hoewel naar verwachting niet meer op
het niveau van voorheen.
Voor de utrechtse regionale markt verwijzen we naar de recente utrechtse
provinciale woningmonitor. Hier blijkt voor de periode 2020-2030 en de
periode daarna ook nog steeds een duidelijke vraag. Als IJsselstein
te kenschetsen is als “ kleinstedelijk of centrum-dorps wonen” blijkt dit
wederom om de categorieën te gaan met de grootste vraagontwikkeling.
Doorslaggevend voor ons zijn de gesprekken met Provides en ABB.
Hieruit komt een duidelijke behoefte in IJsselstein aan eengezinswoningen
naar voren. Los van de sociale huur, gaat het voor de korte termijn om
koopwoningen tot €200.000 en boven de €300.000. Voor de lange termijn
om duurdere koopwoningen. Eveneens voor de wat langere termijn
gaat het om gelijkvloerse woningen voor senioren. Voor standaard
appartementen in de goedkope sfeer lijkt er wat minder behoefte te zijn
in IJsselstein. Kwaliteit, diversiteit en maatwerk zijn daarnaast voor alle
woningtypen van belang.
Naast deze redenen is bovendien de ruimtelijke kwaliteit het meest
gediend met eengezinswoningen met maximaal twee bouwlagen plus kap.
De gebieden lenen zich vooral voor woningen in het midden- en hogere
segment met daarnaast voor het gebied Duitslandstraat/Poortdijk om
gemengd sociaal en duurder wonen.
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Om aan het criterium van diversiteit en aan de toekomstbehoefte
voor senioren te kunnen voldoen, is bij de locatie aan de Poortdijk de
mogelijkheid geboden van ofwel appartementen ofwel eengezinswoningen.
B. Afstemming op toekomstvraag onderwijs en welzijn
In paragraaf 1.2 is al ingegaan op de onderwijsvragen van de toekomst.
Er is aangegeven dat IJsselstein tot 2025 te maken heeft met een
leerlingendaling in het basisonderwijs van circa 20%. Tegelijkertijd zijn de
huidige schoolgebouwen deels verouderd en voldoen niet meer aan de
huidige eisen vanuit het onderwijs. Concentratie van meerdere scholen
heeft veel voordelen omdat juist passend onderwijs gebaat is bij een
geconcentreerde en deskundige aanpak, wat vooral goed mogelijk is als
scholen dit gezamenlijk kunnen oppakken. Een concentratie van scholen
maakt het bovendien mogelijk efficiënt gebruik te maken van gymlokalen,
speellokalen en andere specifieke ruimten.
De behoefte om in nabijheid van de scholen te zorgen voor goede
voorzieningen voor kinderen en hun ouders, zoals kinderopvang,
zorg- en welzijnsvoorzieningen is evenzo beter te realiseren bij een
groter cluster van scholen. In de komende jaren weten we dat we
minder collectieve middelen hebben om zorg- en welzijnsvoorzieningen
ruimschoots te subsidiëren. Daardoor wordt er door de samenwerkende
partijen gezocht naar optimale kwaliteit en efficiency. Het creëren van
Multifunctionele accommodaties is daarvan een goed voorbeeld. Hierin
worden diverse functies gecombineerd met een zo groot mogelijk
gemeenschappelijk gebruik van ruimten. Bij nieuwbouw van scholen zijn
we daarom voorstander om gezamenlijk te bouwen voor zowel onderwijs,
kinderopvang en welzijnsfuncties. De ruimten die tijdens de schooltijden
nodig zijn voor het basisonderwijs kunnen (deels) buiten schooltijden voor
opvang, zorg en welzijnsfuncties beschikbaar zijn. Dit is niet alleen vanuit
efficiencyoogpunt plezierig, maar juist ook voor ouders en kinderen prettig,
doordat alle voorzieningen voor kind en ouders op dezelfde plek te vinden
zijn in een vertrouwde sfeer.
Om die reden ziet u in de gebiedsperspectieven in beide gebieden een
MFA als ontwikkelmogelijkheid opgenomen.
Het overleg met de drie betrokken onderwijsbesturen is belangrijk
geweest bij het bepalen van de uiteindelijke keuzes en plek van de MFA’s.
Doorslaggevend daarbij zijn de toekomstige spreidingsgebieden van
het basisonderwijs, zodat inwoners ook in de toekomst zo nabij mogelijk
gebruik kunnen maken van de onderwijs en welzijnsvoorzieningen.
C. Integrale afweging van kwaliteit en realisatiekans
Waar we als eerste criterium voor de beoordeling van de
gebiedsperspectieven naar de toekomstkwaliteit kijken, gaat het er vooral
om, dat de gebiedsperspectieven ook gerealiseerd kunnen worden. Daarbij
gaat het enerzijds om financiële haalbaarheid en anderzijds ook om het
vinden van partijen die het ook willen uitvoeren.
Bij de beoordeling van de uiteindelijke gebiedsperspectieven hebben we
daarom gekeken naar een zo goed mogelijke balans tussen de ruimtelijke
kwaliteit, de functionele of marktkwaliteit en de financiële haalbaarheid.
Met betrekking tot het ruimtelijk aspect gaan we verder in paragraaf 3.2. en
3.3. De functionele en financiële aspecten worden uitgebreider toegelicht
in paragraaf 4.1: de uitvoeringsstrategie.

D. Voorkeuren omwonenden en belanghebbenden
Bij de uiteindelijke gebiedsperspectieven is gekeken naar de inbreng
van belanghebbenden en omwonenden. Deze zijn zoveel mogelijk
meegenomen in relatie tot de hierboven genoemde kwaliteitsaspecten
(ruimtelijk, financieel en functioneel).
Van de belanghebbenden (bijvoorbeeld de fysiotherapeut, het Kruispunt en
het architectenbureau) is te vermelden dat men weliswaar sympathie heeft
getoond voor de gebiedsperspectieven maar dat men daar vooralsnog
geen actieve samenwerkingsrol in heeft gezocht. Dit vooral omdat men het
huidige gebruik van de eigen voorziening niet wenst te wijzigen.
De verschillende omwonenden hebben diverse suggesties gedaan, die
zoveel mogelijk zijn verwerkt. Hier is uitgebreid op ingegaan in paragraaf
2.3 en 2.4. In de uiteindelijke perspectieven is op verschillende wijzen
rekening gehouden met de reacties.
Conclusie
De criteria A t/m D zijn gehanteerd bij de uiteindelijke keuze van de
gebiedsperspectieven. Deze zijn integraal afgewogen. Daarbij is de
realisatiekans en inbreng van betrokkenen zoveel mogelijk geoptimaliseerd
ten opzichte van de drie integrale kwaliteitsaspecten: ruimtelijke kwaliteit,
functionele en marktkwaliteit en financiële kwaliteit. Ter illustratie bijgaande
driehoek:
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3.2 - Gebiedsperspectief Duitslandstraat / Poortdijk
Deelgebied Duitslandstraat
Functie en programma
•
Functie en Programma Woondoeleinden: Grondgebonden
woningen (maximaal 2 lagen plus kap)
•
Functie en Programma Multifunctionele Accommodatie (MFA):
Onderwijs, welzijn en kinderopvang, maximaal 2 bouwlagen
•
Oppervlakte: Voor het benodigde ruimtebeslag wordt uitgegaan van
de prognose leerlingenaantal cq. vierkante meters 2025.

NB : de lichter gekleurde delen op de kaart geven in principe latere ontwikkelingsmogelijkheden aan ten behoeve van woondoeleinden.
Verschijningsvorm, uitstraling van het gebied en uitwerkingskader
Het gebied aan de Duitslandstraat verandert naar een woongebied ter
plaatse van het verenigingsgebouw en een deel van de huidige ligweide
van het zwembad. Tevens zal ter plaatse van de Paulusschool een multifunctionele accommodatie (MFA) worden gerealiseerd.
Indien de huidige eigenaren op termijn mee willen werken biedt het
gebiedsperspectief in principe de mogelijkheid op de plekken van respectievelijk het architectenbureau en de kerk te komen tot functietransformatie
ten behoeve van woningbouw. In principe ontstaat hierdoor de mogelijkheid voor een aaneengesloten woongebied (met de MFA gelegen aan de
zijde van Europalaan).
Voor de woningbouw geldt dat deze bestaat uit grondgebonden woningen.
Deze woningbouw mag gevarieerd zijn, bijvoorbeeld voor starters, senioren en gezinnen. Voor huur of koop. Het woningbouwprogramma zal ten
tijde van de planuitwerking worden bepaald. Voor alle woningen geldt
dat deze zijn voorzien van een voortuin waarmee het groene karakter van
de woonbuurt aan zowel de Duitslandstraat als de Frankrijkstraat wordt
versterkt. Uitstraling van de bestaande woningen aan de Duitslandstraat
is divers en gemengd en dit karakter wordt ook bij de functietransformatie
voorgestaan. Aan de zijde van de Frankrijkstraat is de uitstraling modern in
architectuurstijl. Ook hiervoor geldt dat deze kenmerken worden voorgestaan voor de nieuwbouw aan de verlengde Frankrijkstraat. Basiskeuze
is dat aansluiten op bestaande karakteristiek versnippering tegengaat en
gewenste samenhang kan versterken en een eenduidige herkenbaarheid
positief beïnvloedt.
Voor de MFA geldt dat deze min of meer op dezelfde plek wordt gerealiseerd als de Paulusschool. Het gebouw heeft twee bouwlagen waarbij
de rooilijn van het gebouw aansluit op de aanliggende woningen van de
te verlengen Frankrijkstraat (westzijde) en de Oostenrijkstraat (zuidzijde).
Het gebouw heeft in basis een haakvorm waarbij de gebouwmassa aan de
zijde van de Europalaan getrapt kan worden uitgevoerd. Parkeren en kissen-ride vindt aan de westzijde plaats, de buitenruimte of speelplein is aan
de oostzijde voorzien waarbij speelplein en aanliggende groenzone met
elkaar in verband kunnen worden gebracht, mits het karakter openbaar en
groen blijf.
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Voorbeeld dubbel ruimtegebruik kiss-and-ride strook en speelplein (Prismare, Enschede)

Bereikbaarheid en parkeren
•
Bereikbaarheid van het gebied via de Duitslandstraat en verlengde
Frankrijkstraat. Vanaf Duitslandstraat ook ontsluiting naar school en
een deel van de nieuw te ontwikkelen woningen in de buurt van de
ligweide van het zwembad. Daarbij geldt dat er geen doorverbinding
voor autoverkeer ontstaat, doorgaande verbinding alleen voor fietsers
en voetgangers.
•
Parkeren geschiedt zoveel mogelijk op eigen terrein.
•
Voor de woningbouw geldt een parkeernorm van 1,5 tot 1,8 parkeerplaats per woning. De definitieve normstelling voor het parkeren is
afhankelijk van het definitieve woningbouwprogramma. Ten tijde van
de planontwikkeling zal de dan geldende definitieve normstelling door
de gemeente worden bepaald.
•
Voor de kiss-and-ride strook dient rekening gehouden te worden met
circa 11 parkeerplaatsen.
•
Ten behoeve van het fietsparkeren bij de MFA dient rekening
gehouden te worden met circa 123 fietsstallingmogelijkheden.
•
Docenten en personeel van de MFA parkeren conform het gemeentelijk beleid in de omgeving, op het perceel van de MFA worden hiertoe
geen parkeerplaatsen aangelegd.
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Deelgebied Poortdijk
Functie en programma
•
Functie en programma: grondgebonden woningen, maximaal 2
lagen plus kap of appartementen mogelijk met maximaal 4 lagen.
Verschijningsvorm, uitstraling van het gebied en uitwerkingskader
Het gebied op de hoek van de Poortdijk en de Koningin Julianalaan
verandert naar woongebied. In het gebiedsperspectief worden
mogelijkheden gezien voor hetzij grondgebonden woningen hetzij voor een
appartementengebouw. Rondom het gebied van de Poortdijk komen veel
gebouwen voor met een uiteenlopende verschijningsvorm (en functie).
Het aan de zuidwestzijde gelegen deel van de Poortdijk is overwegend
vooroorlogs en heeft een kleinschalige woningbouwinvulling. Het gebied
ten noorden en noordoosten van de Poortdijk heeft daarentegen een
sterk naoorlogse invulling gekregen. De naoorlogse stadsuitbreiding
is hier aangevuld met een meer recente invulling van de stad. Deze
bestaat voor een groot deel ook uit appartementengebouwen en
voorzieningengebouwen (sporthal etc). In dat opzicht is de omgeving
van de Poortdijk zeer divers. Daarom ligt het voor de hand om bij de
herontwikkeling met grondgebonden woningbouw aan te sluiten bij het
kleinschalige karakter van de aanliggende woongebouwen. De woningen
zijn maximaal 2 lagen plus een kap.
Wanneer er gekozen wordt voor een appartementengebouw is een
enigszins hogere maar vergelijkbare bouwhoogte van toepassing. Een
echt hoog appartementengebouw is hier namelijk minder passend.
In het appartementengebouw zitten 3 tot 4 benutbare woonlagen. De
vierde bouwlaag wordt bij voorkeur opgenomen in een kapconstructie
waardoor het hoogtebeeld vergelijkbaar wordt met dat van een (flinke)
grondgebonden woning.
Belangrijke kwaliteit van de plek is de langs de Poortdijk gelegen
groenvoorziening. Bij herontwikkeling naar woningbouw wordt een
groenstrook voorgeschreven.
De woningen of appartementen zijn met de auto bereikbaar vanaf de
koningin Julianalaan. De in de huidige situatie aanwezige gestoken
parkeerplaatsen worden gehandhaafd en ten behoeve van het
bezoekersparkeren uitgebreid. Een bescheiden aanpassing van het aantal
parkeerplaatsen ten behoeve van de inrit naar het gemeenschappelijke
parkeerterrein is wellicht noodzakelijk. Op het binnenterrein is een
gemeenschappelijke parkeerplaats voorzien. Hier parkeren de bewoners
van de woningen/appartementen van de herontwikkeling. De aanleg van
deze voorziening heeft een belangrijke bijdrage bij het wegnemen van
parkeerdruk langs de Koningin Julianalaan en de Poortdijk.
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Bereikbaarheid en parkeren
•
Bereikbaar voor de auto via de Koningin Julianalaan.
•
Bereikbaar voor voetganger en fiets via Koningin Julianalaan en de
Poortdijk.
•
Haaks parkeren in de Koningin Julianalaan blijft als parkeeroplossing
ongewijzigd, mogelijk bescheiden aanpassing noodzakelijk in verband
met inrit tot binnenterrein.
•
Parkeren aan de Koningin Julianalaan ten behoeve van parkeren
bezoekers (norm 0,3 pp/woning).
•
Parkeren ten behoeve van de woningbouw op gemeenschappelijke
parkeervoorziening op binnenterrein.
•
Voor de woningbouw geldt een parkeernorm 1,5-1,8 parkeerplaats
per woning. Dit is conform de gemeentelijke beleidslijn volgens
ASVV2012. De definitieve normstelling voor het parkeren is afhankelijk
van het definitieve woningbouwprogramma. Ten tijde van de
planontwikkeling zal de dan geldende definitieve normstelling door de
gemeente worden bepaald.
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3.3.Gebiedsperspectief Touwlaan / Lagebiezen
Deelgebied Touwlaan Zuidoost
Functie en programma
•
Functie en Programma: Onderwijs, welzijn, kinderopvang en sport
(gymzaal) in 2 bouwlagen met de mogelijkheid van een enkel accent
in 3 bouwlagen. De sportzaal heeft een maximale hoogte van 10 meter
en zit daarmee tussen de 2 en 3 lagen in.
•
Oppervlakte: Voor het benodigde ruimtebeslag wordt uitgegaan van
de prognose leerlingenaantal cq. vierkante meters 2025.
Verschijningsvorm, uitstraling van het gebied en uitwerkingskader
Het deelgebied Touwlaan Zuidoost wordt ingericht met een multifunctionele accommodatie. Voor de plaatsing van de accommodatie worden alle
aanwezige gebouwen gesloopt. De MFA is bij voorkeur in de noordoostzijde van het gebied gelegen om zodoende ruimte en daarmee zicht te
geven op de historische kasteeltoren van IJsselstein. Het gebouw is geheel
in twee bouwlagen uitgevoerd waarbij de sportzaal een vergelijkbare
hoogte heeft. Een enkel accent in drie lagen is mogelijk aan de zijde van
het gezondheidscentrum (zie kaart met aanduiding 3).
Voor de MFA is geen architectonisch handschrift voorgeschreven. Wat wel
belang is dat het kleur- en materiaalgebruik van de MFA goed aansluit bij
de sfeer en uitstraling van de naastgelegen historische binnenstad. Warme
kleuren rood en bruin waarbij gevels in metselwerk zijn uitgevoerd zijn
goed voorstelbaar.
Gegeven het feit dat meerdere denominaties van basisonderwijs hier
hun school zullen vestigen in combinatie met andere maatschappelijke
voorzieningen, is er architectonisch gezien wel een bijzondere opgave aan
de orde. Het gaat daarbij om een goede vormgeving van de verschillende
identiteiten die toch ook als eenheid herkenbaar zullen zijn. Daarnaast zal
er rekening gehouden moeten worden met het bouwtechnisch gefaseerd
kunnen uitvoeren van de opgave.
Aan de zijde van de historische kasteeltoren en langs de Touwlaan
is de benodigde speelruimte voorzien. Geheel afhankelijk van de
architectonische uitwerking van de MFA kan gekozen worden voor één
of meerdere speelplekken of schoolpleintjes. In de voorruimte aan de
Touwlaan wordt de inpassing van bestaande bomen aangemoedigd. Het
perceel van de MFA wordt van de openbare ruimte gescheiden.
Ten behoeve van het halen en brengen van de schoolkinderen wordt
een voorziening ingericht. De voorziening is gelegen aan de zijde van
de Touwlaan en/of aan de noordoostzijde direct grenzend aan het
aanliggende perceel (gezondheidscentrum). Bij de inrichting van deze
kiss-and-ride voorziening wordt nadrukkelijk beoogd deze zo min mogelijk
als parkeerplaats vorm te geven. Integendeel, het is de bedoeling deze in
te richten als een door de schoolkinderen te gebruiken buitenruimte die op
haal- en brengtijden ruimte biedt aan de auto.
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Bereikbaarheid en parkeren
•
Voor halen en brengen dient rekening gehouden te worden met circa
36 parkeerplaatsen.
•
Ten behoeve van het fietsparkeren dient rekening gehouden te worden
met 390 fietsstallingmogelijkheden.
•
Conform het huidige gemeentelijke beleid parkeren docenten en
personeel van de MFA in de omgeving. Op het perceel van de MFA
worden hiertoe geen parkeerplaatsen aangelegd. Mocht te zijner
tijd het beleid gewijzigd zijn, dan is hiervoor in principe ruimtelijke
mogelijkheid aan de zijde van het gezondheidscentrum.
•
De MFA heeft meerdere toegangen tot het perceel, deze zijn gelegen
aan de Touwlaan en aan het parkje langs de Kasteellaan.
•
De entree tot de kiss-and-ride voorziening dient zo veilig mogelijk
te worden uitgevoerd. Op de Touwlaan worden verkeers- en
snelheidsremmende voorzieningen getroffen.
•
De definitieve normstelling voor het parkeren is afhankelijk van
de definitieve omvang van het bouwprogramma. Ten tijde van de
planontwikkeling zal op basis van het Programma van Eisen voor de
MFA het definitief benodigd aantal parkeerplaatsen door de gemeente
worden bepaald. Mocht op dat moment de conclusie zijn dat voor
personeel parkeerruimte nodig is op het terrein zelf, dan is er ruimte
aanwezig om dit eventueel op de plek op te lossen. Uiteraard is er in
deze situatie minder plek voor groen of (extra) speelruimte.
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Deelgebied Touwlaan Noordwest
Functie en programma
•
Functie en programma: Grondgebonden woningen in rij, tweekappers en/of vrijstaand, maximaal 2 lagen plus kap.

NB: De licht gekleurde delen geven in principe latere ontwikkelingsmogelijkheden aan t.b.v. vergelijkbare woningdoelen.
Verschijningsvorm en uitstraling van het gebied
Het deelgebied Touwlaan Noordwest kan op termijn veranderen in
woongebied. Daarbij wordt zoveel mogelijk de aansluiting gezocht met de
sfeer van het aanliggend woongebied. Het gebied is door de aanwezigheid
van ruime voortuinen en een uiteenlopende verschijningsvorm van de
woningen als gevarieerd en ontspannen te duiden. In het deelgebied
worden grondgebonden woningen voorzien. Het woningtype is daarbij nog
niet bepaald.
De uitstraling van de woningen mag aan de zijde van de Touwlaan
aansluiten bij het afwisselende beeld van de bestaande woningen. Bij de
Johan Willem Frisolaan en voor de aan de noordzijde gelegen woningen
is een meer eenduidig beeld voorzien. Deze woningen zijn vanuit één
architectonisch handschrift en kleur- en materiaalkeuze vormgegeven.
De woningen zijn op de omliggende openbare ruimte georiënteerd
en bereikbaar. Het binnengebied dat zo ontstaat geeft ruimte aan de
achtertuinen van de woningen en aan een parkeervoorziening ten behoeve
van het parkeren van de auto van de bewoners van de woningen. Het
parkeren ten behoeve van bezoekers vindt plaats langs de Johan Willem
Frisolaan.
Bereikbaarheid en parkeren
•
Woningen zijn bereikbaar via Touwlaan, Johan Willem Frisolaan en
aan te leggen woonpad aan noord- en noordoostzijde van het gebied.
•
Parkeren voor bewoners zoveel mogelijk op eigen terrein of op
collectieve parkeervoorziening (binnenterrein).
•
Parkeren voor bezoekers vindt plaats aan de Johan Willem Frisolaan.
•
Voor de woningbouw geldt een parkeernorm van 1,5 tot 1,8.
parkeerplaats per woning. Dit is conform de gemeentelijke beleidslijn
volgens ASVV2012. De definitieve normstelling voor het parkeren is
afhankelijk van het definitief woningbouwprogramma. Ten tijde van
de planontwikkeling zal de definitieve normstelling door de gemeente
worden bepaald.
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Deelgebied Lagebiezen
Functie en programma
•
Functie en programma: Grondgebonden woningen, maximaal 2
lagen plus kap.
Verschijningsvorm en uitstraling van het gebied
Het deelgebied Lagebiezen biedt op termijn ruimte aan woningbouw. De
woningbouw die is voorzien is grondgebonden en kan met verschillende
woningtypen worden ingevuld. Bij het ontwerp wordt rekening gehoud met
een doorgang voor een langzaam verkeersverbinding in de richting van de
Jacob Marislaan. Deze doorgang sluit aan op het bruggetje over de aan de
noordzijde gelegen watergang.
Omdat de zichtbaarheid van kopgevels en erfscheidingen grenzend aan
de openbare ruimte kan voorkomen wordt aandacht gevraagd voor een
zorgvuldige vormgeving. Bij woningen moet een blinde kopgevel worden
voorkomen door bijvoorbeeld de introductie van een venster en/of de
woningentree. Voor de erfscheidingen worden muurtjes eventueel in
combinatie met haagbeplanting voorgesteld.
Een centrale ontsluiting die gelegen is langs het fysiotherapeutisch
centrum maakt het gehele gebied bereikbaar. Aan de straat kunnen tevens
de benodigde parkeervoorzieningen worden aangebracht. Daar waar
mogelijk worden bestaande bomen geïntegreerd om een groene uitstraling
te behouden.
Bereikbaarheid en parkeren
•
Deelgebied is voor de auto bereikbaar vanaf de Lagebiezen.
•
Deelgebied is voor het langzaamverkeer bereikbaar vanaf de
Lagebiezen, Jacob Marislaan en de Achtersloot.
•
Parkeren voor bewoners geschiedt bij voorkeur op eigen terrein.
Bezoekers parkeren vindt plaats in de openbare ruimte
•
Voor de woningbouw geldt een parkeernorm van 1,5 tot 1,8
parkeerplaats per woning. Dit is conform de gemeentelijke beleidslijn
volgens ASVV2012. De definitieve normstelling voor het parkeren is
afhankelijk van het definitief woningbouwprogramma. Ten tijde van
de planontwikkeling zal de definitieve normstelling door de gemeente
worden bepaald.
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4. Uitvoeringsstrategie
4.1 - Algemene realisatiestrategie
Duurzame toekomstontwikkeling vraagt om goede plannen die kwaliteit
hebben. Gestreeft wordt een optimale balans tussen zowel ruimtelijke,
financiële en markt/functionele kwaliteit bij de uitwerking van de plannen
te realiseren. De gemeente is echter niet de maker van de plannen.
De gemeente is voorwaardenscheppend en faciliterend. Dat betekent
dat nauw wordt samengewerkt met partners die de plannen maken en
uitwerken. Alleen dan kunnen de ontwikkelingen ook daadwerkelijk worden
gerealiseerd.
De gemeentelijke rol in de gebieden is aanwijzing van de plekken
waar de verschillende toekomstige functies mogelijk zijn en hiervoor
randvoorwaarden te stellen, zodanig dat deze gebieden met
kwaliteit kunnen worden uitgewerkt. Om die reden is in het traject
samengewerkt met alle betrokkenen en in het bijzonder de partners die
daadwerkelijk ontwikkelen. Voor de woningopgaven gaat het hier om de
woningbouwcorporatie Provides en private ontwikkelende en bouwende
partijen. In principe kunnen dit in de toekomst diverse partijen zijn; bij deze
perspectieven gaat het onder andere om ABB, welke eigendom heeft in het
gebied Touwlaan.
De faciliterende rol van de gemeente betekent niet dat zij geen taak
meer heeft bij het ontwerp en de uitvoering van de openbare ruimte. De
gemeente is in die zin ook mede verantwoordelijk voor uitvoering van
planonderdelen. Belangrijk instrument in de realisatie van de plannen
is het gezamenlijk maken van intentieovereenkomsten en vervolgens
samenwerkingsovereenkomsten. Eerste aanzetten hiertoe worden op dit
moment al voorbereid.

4.2 - Financiële haalbaarheid
Bij gebiedsontwikkeling is het van belang om de haalbaarheid tevens
te beoordelen aan de hand van een financiële beoordeling. Hoewel de
gebiedsperspectieven nog een vrij algemeen karakter hebben, is er een
globale grondexploitatie opgesteld voor de vier exploitatiegebieden
(Duitslandstraat, Poortdijk, Touwlaan, Lagebiezen). Uit de financiële doorrekening van de grondexploitaties van de vier exploitatiegebieden
en de vastgoedontwikkeling van de twee multifunctionele accommodaties, volgt een gezamenlijk tekort van circa € 800.000,- tot maximaal circa
€1.100.000,- (netto contant 2013). De hardheid van deze getallen is echter
theoretisch. Immers de werklijke plannen en de daadwerkelijke verdeling
IHP-budgetten zijn op dit moment nog onduidelijk.
De bandbreedte wordt o.a. bepaald door de keuze voor ontwikkeling van respectievelijk appartementen of grondgebonden woningen
op de Poortdijk. In dit tekort zijn de gemeentelijke beschikbare investeringsbudgetten voor onderwijshuisvesting volgend uit het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) al verwerkt. Dit is het door de gemeenteraad vastgestelde plan voor onderwijshuisvesting.
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Invloedsfactoren op het financieel resultaat
•
De kosten voor de vastgoedontwikkeling van de twee MFA’s (incl.
gymzaal aan de Touwlaan).
•
Het totaal beschikbare investeringsbudget uit het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) voor de 6 scholen.
•
De opbrengsten uit grondverkoop voor woningbouwontwikkeling op
met name de exploitatiegebieden Lagebiezen en Poortdijk.
•
De gemeentelijke boekwaarden van de bestaande vastgoedobjecten.
Vooral de gymzaal aan de Touwlaan kent een hoge boekwaarde,
omdat deze recent gerealiseerd is.
•
De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken van de vier
exploitatiegebieden. Met name het exploitatiegebied Touwlaan en het
exploitatiegebied Lagebiezen kennen hoge bouw- en woonrijpkosten.
Dit komt door de sloop van de in deze twee gebieden in totaal vier
aanwezige scholen en de kosten voor het schoolplein en K&R bij de
nieuwe MFA.
Effecten op en risico’s bij de financiële haalbaarheid
•
De opbrengstpotenties van de woningbouw zijn ingeschat op basis
van de actuele woningmarktsituatie in IJsselstein. De woningmarkt is
sterk dynamisch en kan/zal gedurende de looptijd van de realisatie
van de gebiedsperspectieven tot andere opbrengstpotentie leiden (in
negatieve dan wel positieve zin).
•
In de exploitatie is gerekend met opbrengsten voor woningbouw op
basis van vrije sector. Indien sociale huisvesting wordt gerealiseerd
heeft dit een negatief effect op de totale grondopbrengsten. Sociale
woningbouw is voor een deel denkbaar in het gebied Duitslandstraat/
Poortdijk.
•
Voor het gebiedsperspectief van de Duitslandstraat op de lange
termijn is aangeven dat het terrein van het zwembad en de kerk
betrokken kunnen worden als locatie voor woningbouwontwikkeling.
In eerste instantie lijkt de opbrengstpotentie daardoor vergroot te
worden. Echter, er dient rekening gehouden te worden met de huidige
boekwaarde van het zwembad, eventuele ver- of nieuwbouwkosten
van het zwembad op een kleinere locatie of elders en de verwervingsen sloopkosten van de kerk. Het positief effect van het betrekken van
deze twee locaties zal naar verwachting dan ook beperkt zijn.
•
Voor drie van de vier scholen in het gebied Touwlaan zijn
renovatiebudgetten opgenomen in het IHP. Het gebiedsperspectief
gaat uit van een nieuw schoolgebouw voor de vier in dit gebied
aanwezige basisscholen. De drie renovatiebudgetten zijn één op één
als beschikbaar budget meegenomen in de financiële doorrekening
van de gebiedsperspectieven. Aandachtpunt is dat renovatiebudgetten
in 20 jaar worden afgeschreven en nieuwbouwbudgetten in 40
jaar. Als de renovatiebudgetten omgezet zouden worden naar
nieuwbouwbudgetten heeft dit, vanwege de langere afschrijftermijn,
het effect dat het beschikbare krediet met vergelijkbare jaarlijkse
kapitaallasten hoger zal uitvallen. Omdat op dit moment te weinig
informatie bekend is om dit in beeld te brengen is gerekend met de
huidige budgetten. Daarnaast wordt met nieuwbouw een duurzamer
gebouw neergezet, waardoor de kosten voor onderhoud, exploitatie
en beheer lager uitvallen. Deze opbrengsten komen ten goede aan
het schoolbestuur aangezien zij verantwoordelijk zijn voor onderhoud,
exploitatie en beheer. Omdat de gemeente echter investeert is het niet
ongebruikelijk om hierover financiële afspraken te maken.

•

•

•

•

Er is een aanname gedaan voor de verwerving van de grond onder het
’t Slot (eigendom ABB). Nader overleg en onderhandeling met ABB
bepaalt de daadwerkelijk te hanteren verwervingsprijs.
Daadwerkelijke stichtingskosten van de MFA’s zijn afhankelijk van de
inhoud van het op te stellen programma van eisen (PvE), de mate van
gedeeld gebruik in de MFA’s en het gewenste kwaliteitsniveau van de
nieuwbouw van de MFA’s.
De gehanteerde sloopkosten voor sloop van de scholen en het andere
vastgoed kunnen hoger uitvallen na technisch onderzoek en het
constateren van extra aanwezigheid van asbest.
Er zijn geen bijkomende kosten geraamd voor het saneren van
bodemverontreiniging en vondst van archeologische resten. Hiervoor
is nog te weinig concrete informatie beschikbaar in dit stadium.

4.3 - Uitvoeringsparagraaf met deelprojecten
Voor de uitvoeringsparagraaf geldt eveneens dat het karakter van de
gebiedsperspectieven en de looptijd nog algemeen van aard zijn.
Concrete intenties zijn afgesproken met de drie betrokken schoolbesturende. Met samenwerkingspartners Provides en ABB moeten afspraken
nog concreter vormgegeven worden. Gezien de looptijd van het gebiedsperspectief is niet uit te sluiten dat er zich in de loop der tijd meerdere
ontwikkelende partijen zullen voordoen. Ter illustratie treft u op de
volgende pagina de uitvoeringsagenda aan. In de uitvoeringsagenda zijn
de diverse projecten per gebiedsperspectief opgenomen, waarbij tevens
de fasering, rol van de gemeente en de samenwerking met partners is
aangeduid.

4.4 - Vervolgstappen
Voor de vervolgstappen wordt deels verwezen naar de vorige paragraaf
waarin de bredere planning is aangegeven.
De vervolgstappen zullen langs de volgende lijnen lopen:
a) De onderwijsbesturen en de gemeente zijn gestart met de
voorbereiding voor de multifunctionele accommodatie (MFA) aan de
Duitslandstraat. Hieraan doet ook de welzijnsstichting Pulse en de
buitenschoolse kinderopvang mee.
b) Met samenwerkingspartners Provides en ABB en andere
belangstellende ontwikkelaars zal in de komende jaren nog een
concretiseringsslag gemaakt moeten worden. Dit start bij de gebieden
Duitslandstraat en Poortdijk (vanaf eind 2013) en pas daarna bij de
gebieden Touwlaan/Lagebiezen.
c) De formele ruimtelijke procedure houdt in dat er voorbereidingen
worden getroffen voor de bestemmingsplannen. Zoals eerder
aangegeven zullen hier belanghebbenden, waaronder bewoners, niet
alleen een inbreng kunnen leveren maar ook een juridisch formele rol
hebben.
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Uitvoeringsagenda

Wanneer
Projecten
2013-2016

2017-2020

Ruimtelijke planvorming- en procedures Duitslandstraat
Planontwikkeling en procesbegeleiding MFA Duitslandstraat

DUITSLANDSTRAAT

Realisatie MFA Duitslandstraat
Realisatie woningbouw Duitslandstraat
Ruimtelijke planvorming- en procedures Poortdijk
Realisatie woningbouw Poortdijk
Tijdelijke huisvesting Paulusschool
Verhuizing Paulusschool / Jan van de Wijngaard
Verenigingsgebouw
Ruimtelijke planvorming- en procedures Touwlaan
Planontwikkeling en procesbegeleiding MFA Touwlaan

TOUWLAAN

Realisatie MFA Touwlaan
Realisatie woningbouw Touwlaan
Ruimtelijke planvorming- en procedures Lage Biezen
Realisatie woningbouw Lage Biezen
Tijdelijke huisvesting Fatimaschool
Verhuizing Fatimaschool / Touwladder / Pijler Groenvliet / Nicolaasschool
* Kostenvrager: een project dat per saldo een investering vraagt. Kostendrager: een project dat per saldo een opbrengst oplevert.

Kostendrager*
Gemeentelijke rol

Samenwerking met

2021-2025

Kostenvrager*
facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie/schoolbesturen

regisserend

schoolbesturen

regisserend

schoolbesturen

facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie

facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie

facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie

actief

schoolbesturen

actief

schoolbesturen

actief

gebruikers verenigingsgebouw

facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie/schoolbesturen

regisserend

schoolbesturen

regisserend

schoolbesturen

facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie

facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie

facilitair

ontwikkelaars/woningcorporatie

actief

schoolbesturen

actief

schoolbesturen
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