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Inleiding 
Op 29 november jl. hebben wij u tijdens de raadsinformatieavond geïnformeerd over de uitwerking 
van het Ontwikkelkader Baanderij en de eerste resultaten met u gedeeld. In dit Ontwikkelkader 
worden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor het ruimtelijk raamwerk (bovengrondse 
infrastructuur, water en groen), de bebouwing (stedenbouwkundig kader) en programma vastgelegd. 
Het vormt het ruimtelijk kader met de uitgangspunten en randvoorwaarden waarbinnen initiatieven 
tot ontwikkeling kunnen worden gebracht en is daarmee een belangrijk onderdeel in de stappen naar 
transformatie. Het Ontwikkelkader dient door uw raad te worden vastgesteld. Wij zijn voornemens 
om het concept Ontwikkelkader in januari ter visie te leggen. 

Om u goed te kunnen meenemen bij de uitwerking en onderbouwing van het Ontwikkelkader maar 
ook om richting vanuit de raad te krijgen over de wijze waarop de gemeente een rol inneemt om de 
transformatie mogelijk te maken, willen we u opiniërend bevragen.  

In deze notitie hebben we de uitgangspunten opgenomen die we willen hanteren voor de uitwerking 
van het Ontwikkelkader en/of de transformatie. Wij vragen u om in de klankbordsessie aan te geven 
of deze uitgangspunten in beginsel onderschrijft.  

 
1 – Algemeen 

Behouden of verplaatsen huidige functies 

De Baanderij biedt momenteel een breed scala aan bedrijvigheid. In de deelgebieden die zijn 
aangewezen om te transformeren naar woon-/werkgebieden komen onder meer logistieke 
bedrijven, PDV en opslagbedrijven voor. Door hun omvang (korrelgrootte) en/of bedrijfsprocessen 
laten deze zich minder goed combineren met woningbouw. In het deelgebied Werkbaan is voorzien 
om de bedrijvigheid in het gebied te intensiveren en als monofunctioneel bedrijventerrein te blijven 
functioneren. Een gedeelte van de te verplaatsen bedrijven uit de transformatiegebieden kan 
daarmee mogelijk plek vinden in de Werkbaan. Maar een deel van deze bedrijven is ook daar niet 
passend. Ook grote extensieve bedrijven (veel ruimte, weinig arbeidsplaatsen) die al in de Werkbaan 
zijn gevestigd passen minder goed in de beoogde intensivering.  

Uitgangspunt: Bedrijven zoals onder meer logistieke bedrijven, op- en overslag, PDV horen (op 
termijn) niet thuis op de Baanderij. 

Notitie 
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Uitvoeringstrategie verkeersmaatregelen 

In de Gebiedsvisie Baanderij en de uitwerking in het Ontwikkelkader zijn diverse 
verkeersmaatregelen vastgesteld. Een aantal daarvan hebben een logische en directe relatie met de 
te transformeren gebieden (gebiedsontsluiting via de Draadbaan) maar bij een aantal maatregelen is 
dat onderscheid minder expliciet. Sterker nog: gezien de huidige verkeerssituatie zou daar in een 
aantal gevallen nu al aanleiding toe zijn. Dit speelt in ieder geval bij het kruispunt Rietschans-
Touwbaan maar ook voor de fietsverbinding over de Touwbaan (zuidelijk deel). Daarnaast is ook veel 
te zeggen voor het principe “eerst bewegen, dan ontwikkelen”. Hiermee wordt immers het 
vestigingsklimaat voor zowel ondernemers als toekomstige bewoners positief beïnvloed.  

Uitgangspunt: In  de uitvoeringsstrategie voor de verkeersmaatregelen worden de beoogde ingrepen 
voor de Rietschans en het fietspad op de Touwbaan (zuidelijk deel) geknipt van de 
transformatie. De gemeente is ook bereid om zo nodig op termijn daar ook eventuele 
voorbereidingsbesluiten voor te nemen. 

 

2 – Grondbeleid en ontwikkelingen 

De gemeente heeft in haar Nota Grondbeleid 2019-2023 gekozen voor ‘situationeel grondbeleid’.  
Uitgangspunt is in principe faciliterend grondbeleid. Daar waar de gemeente een sterkere stempel 
wil drukken of het nodig is om een ontwikkeling volgens de gemeentelijke randvoorwaarden te 
realiseren, kan een actieve rol worden ingezet.  
 
Binnen het situationeel grondbeleid beoordeelt de gemeente per opgave welke vorm van grondbe-
leid en welk beleidsinstrumentarium daar het beste bij past. De gemeente kan hierin een proactieve 
houding (stimuleren en verleiden) of een passieve houding aannemen, al naar gelang een ontwikke-
ling ook een gemeentelijk of maatschappelijk belang heeft. Bij nieuwe projecten wordt in de initia-
tieffase van een ontwikkeling de afweging gemaakt welke ontwikkelstrategie de meest geschikte is 
voor de betreffende locatie. 
 
De Baanderij wordt getransformeerd tot een gemengd woon-werkgebied. Het streven is een 
organisch transformatieproces, waarbij publieke en private partijen nauw samenwerken aan een 
optimaal resultaat. Het doel is om, door middel van de juiste inzet van beschikbare middelen, de 
transformatie binnen een afzienbare termijn in gang te zetten binnen de in het ontwikkelkader vast 
te leggen kaders. Een aantal partijen hebben zich inmiddels gemeld om aan de slag te gaan met de 
transformatie.  
 
Proactief faciliterend en/of actief grondbeleid 
 

Uitgangspunt: Om de transformatie te stimuleren (of zelfs sowieso mogelijk te maken zonder het 
initiatief daarvoor volledig aan de markt af te wachten), gaat de gemeente uit van een 
proactief faciliterend grondbeleid in De Baanderij. De inzet kan groter zijn (zelfs actief 
grondbeleid) naar gelang een ontwikkeling ook een gemeentelijk of maatschappelijk 
belang heeft.  
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Afdwingen samenwerking per deelgebied(en) 
De Baanderij kenmerkt zich door versnipperd grondeigendom en veel eigenaren. Het zal niet of 
slechts ten dele mogelijk zijn om volledige deelgebieden in één keer te transformeren. Grond-
eigenaren/ontwikkelaars dienen per deelgebied met  een gebalanceerd voorstel te komen met daar-
in een doorkijk naar realistische ontwikkelmogelijkheden, zowel in ontwerp en collectieve voor-
zieningen (o.a. parkeren) als in programma. Wanneer ontwikkelingen te ‘versnipperd’ (ieder voor 
zich op kavelniveau) plaatsvinden, bestaat het risico dat bepaalde locaties gaan achterblijven op de 
beoogde kwaliteitsslag die we wensen te maken voor het totale gebied. De gemeente kan bepalen 
dat ontwikkelingen pas worden gefaciliteerd indien per deelgebied een minimaal aandeel tot 
ontwikkeling wordt gebracht. 
 

Uitgangspunt: De gemeente gaat voorwaarden stellen om pas medewerking aan een 
(deel)ontwikkeling te verlenen als het merendeel van grondeigenaren/ontwikkelaars per 
deelgebied aantoonbaar afstemming in ontwerp, collectieve voorzieningen en in 
programma hebben bereikt. Voorbeeld van een dergelijke vuistregel kan bijvoorbeeld zijn 
dat tenminste 70% van het grondoppervlak in het deelgebied onder een initiatief valt. 

 

 
 


