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Onderwerp  : Stedenbouwkundig inrichtingsplan Centrumplan Varsseveld 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kennis nemen van het stedenbouwkundig inrichtingsplan; 
2. Het college verzoeken om aanvullende financiering te vinden om het stedenbouwkundig inrichtingsplan te 

realiseren. 

 
Inleiding 
Het centrum van Varsseveld is de laatste jaren zichtbaar op zijn retour. De gemeente is van mening dat het 
tij moet keren. Het centrum moet weer aantrekkelijk worden, niet alleen als winkelgebied, maar ook als 
woon- en verblijfsgebied. Om ervoor te zorgen dat de diverse initiatieven in en rond het centrum in 
samenhang met elkaar worden gezien is een Masterplan Centrum Varsseveld opgesteld (vastgesteld door 
de gemeenteraad d.d. december 2006). Het Masterplan geeft daarmee een integrale toekomstvisie voor het 
centrum weer. Uitgangspunt is een optimale concentratie van detailhandel, horeca, diensten en wonen, 
zodat een compact en levendig centrum ontstaat, ook na winkelsluitingstijd.  
 
Zoals u weet wordt er op dit moment hard gewerkt in het centrum van Varsseveld. De bouwwerkzaamheden 
zijn nagenoeg gereed. De plannen worden daadwerkelijk omgezet in acties. Het is nu tijd om de openbare 
ruimte aan te pakken. 
 
Samenvatting 
De bouwwerkzaamheden in het centrum van Varsseveld zijn nagenoeg gereed en nu wordt het tijd om de 
openbare ruimte aan te pakken. De afgelopen jaren zijn er een aantal inloop- en informatiebijeenkomsten 
geweest en zijn er vanuit het maatschappelijk middenveld vele goede ideeën en wensen aangedragen. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot het stedenbouwkundig inrichtingsplan dat nu voorligt, een kwalitatief goed en 
evenwichtig plan. We willen graag starten met de daadwerkelijke werkzaamheden. Verzocht wordt daarom 
kennis te nemen van het stedenbouwkundig inrichtingsplan. Het nieuwe plan kost echter meer geld dan 
begroot en daarom wordt voorgesteld het college te verzoeken om aanvullende financiering te vinden om het 
stedenbouwkundig inrichtingsplan in zijn geheel te kunnen realiseren.  
 
Meetbaar effect 
Een kwalitatief goed ingerichte en evenwichtige openbare ruimte in het centrum van Varsseveld. 
 
Argumenten 

 
1.1 Het betreft een kwalitatief goed en evenwichtig plan. 

Het stedenbouwkundige inrichtingsplan, inclusief de argumentatie voor het plan is in te zien in de 
raadskamer op het gemeentehuis. Enkele belangrijke uitgangspunten van het plan zijn bijvoorbeeld de 
boogvormige/ organische vormgeving, met her en der strakke vormaccenten. Hoewel groen leidend blijft 
voor de inrichting van het plan, neemt met minder bomen in de spoorstraat de functionele en ruimtelijke 
kwaliteit en evenwichtigheid toe. De rijlopers worden minder dominant gemaakt door het profiel uit te 
werken in een gevarieerde breedte. Geleidemiddelen zoals lijngoten, boomrijen en hagen ondersteunen 
de functionele rijrichting. Het haaks-parkeren gebeurt rondom de kerk, niet aan de binnenring, maar aan 
de buitenring (dus voor de winkels). Rondom de kerk wordt een grasstrook gehandhaafd, afgezet met 
een blokhaag. Er is meer pleinvorming bij de Agora, rond de kerk en bij het voormalige gemeentehuis. 

 
1.2 Het plan is gevoed met ideeën van het maatschappelijk middenveld. 

Vanaf 2008 zijn meerdere inloop- en informatiebijeenkomsten geweest. De laatste bijeenkomst heeft op 
27 september 2010 plaatsgevonden met het maatschappelijk middenveld (zoals Varssevelds Belang, 
Oranjevereniging, Ondernemersvereniging, Stichting Borchuus Beheer, Protestantse Gemeente 
Varsseveld, Winkeliersvereniging Spoorstraat, Marktcommissie, Rotary, Politie, etc). Van deze laatste 
bijeenkomst is een bloemlezing opgesteld (zie bijlage bij dit raadsvoorstel). Vervolgens is aan Planburo 
Oosterink (een extern bureau met expertise in het inrichten van de openbare ruimte) gevraagd mee te 
denken hoe het eerdere stedenbouwkundige plan om te buigen naar een kwalitatief beter plan (mede op 



basis van de bloemlezing). Het plan dat is ontwikkeld is geen compromisplan geworden, maar echt een 
plan met een goed verhaal, dat past binnen de aard en schaal van Varsseveld. Maar wat nog 
belangrijker is, het past in zeer grote mate bij wat is aangevoerd door het maatschappelijk middenveld en 
haar bewoners. Dit komt het draagvlak dus zeer ten goede. 

 
1.3 Het plan is gefaseerd uit te voeren. 

Zo wordt het overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt. Zo houden we bijvoorbeeld 
rekening met het terrasseizoen en de zomerfeesten. De belangenverenigingen hebben zich er ook voor 
uitgesproken geen probleem te zien in een gefaseerde uitvoering van het centrumplan, mits hierdoor een 
kwaliteitsslag zou worden gegenereerd. Voor 2011 staat het Kerkplein e.o. gepland en in 2012 wordt de 
Spoorstraat onder handen genomen. In 2013 worden de overige delen (voor de COOP en het 
gemeentehuis) opgepakt. 

2.   
2.1 Het plangebied is groter geworden dan waarmee in eerdere schetsen (en dus exploitaties) rekening is 

gehouden. 
Nu wordt de gehele Spoorstraat (het centrumgedeelte) onder handen te genomen, in plaats van alleen 
de eerste 100 meter. Hierdoor krijgt de straat een eenduidige uitstraling. Bovendien moeten er in ieder 
geval werken uitgevoerd worden in de Spoorstraat (verleggen van parkeerplaatsen, leilinden weghalen, 
lijngoten, etc.). Ook worden het gehele Kerkplein en de wegen eromheen meegenomen (in plaats van 
alleen het gebied rondom het Kulturhus aan te straten). Daarnaast is er nu voor gekozen de 
deelgebieden rondom het gemeentehuis en de COOP mee te nemen in de plannen. Zo willen we het 
gemeentehuis meer prominent in het straatbeeld plaatsen en willen we het centrum ‘optisch’ al laten 
starten bij de COOP (vanwege snelheidsreducerende maatregelen, extra parkeergelegenheid, en 
uitstraling van het plein). Een groter centrumgebied brengt meer kosten met zich mee.  

 
2.2 Tegen het oorspronkelijke en uiterst sobere stedenbouwkundige plan bestond veel weerstand uit het 

maatschappelijk middenveld. 
Uit eerdere inloopavonden en bijeenkomsten kwam naar voren dat het oorspronkelijke plan te weinig 
doordacht was. Zo was er bijvoorbeeld onvoldoende aandacht voor parkeervoorzieningen en 
verkeersmaatregelen. Maar ook miste het plan uitstraling. Er wordt al zo goed gewerkt aan het 
centrumplan en het zou dan zonde zijn de inrichting van de openbare ruimte onderbelicht te laten. 
Varsseveld heeft een kwaliteitsslag nodig. Dit bleek onder andere uit de inloopavond voor de 
Varsseveldse bevolking van januari 2010 en de bijeenkomst met het maatschappelijk middenveld van 
september 2010. Het nieuwe plan voldoet wel aan de wensen van de inwoners van Varsseveld. 

3.   
Kanttekeningen 

 
a. Kwaliteit kost geld.  

Het feit dat thans toch meer geld benodigd is, heeft dus voornamelijk te maken met de gewenste 
kwaliteitsslag (met name geïnitieerd vanuit het maatschappelijk middenveld). In dat kader is ook gekeken 
naar alternatieven, die financieel gunstiger uitpakken, maar deze blijken niet de kwaliteitsslag te 
genereren die Varsseveld nodig heeft. Het gedeelte van het krediet dat thans nog beschikbaar is, wordt 
ingezet om alvast de eerste werkzaamheden in het centrum van Varsseveld uit te voeren. Fase 1, het 
gedeelte rondom het Kulturhus, wordt dus binnen het bestaande krediet uitgevoerd. Maar, als blijkt dat er 
geen aanvullende financiering gevonden kan worden voor het overige deel van het plangebied, krijgt dus 
niet het gehele centrum die kwaliteitsimpuls die het verdient. 

 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
 
De kosten voor het nieuwe stedenbouwkundige inrichtingsplan inzichtelijk gemaakt 
 
Het nieuwe stedenbouwkundige inrichtingsplan voor de (her)inrichting van het centrum van Varsseveld is 
door een extern bureau doorgerekend. De raming van de nog te maken kosten voor riolering, verharding, 
meubilair en verlichting, groen, en bijkomende werken en werkzaamheden bedraagt ongeveer € 900.000,- 
(inclusief post onvoorzien). De kosten voor het voorbereiden van de werkzaamheden alsook het toezicht en 
de directie worden op € 175.000,- geraamd. De raming is aan de voorzichtige kant en door scherp aan te 
besteden wordt verwacht dat de kosten op € 975.000,- uitkomen (verdeeld over € 850.000,- voor werken en 
€ 125.000,- voor plankosten).  
 



Binnen het huidige budget voor het centrumplan is vooralsnog € 300.000,- beschikbaar: 
 
Dit leidt concreet tot het volgende overzicht: 
Nog te maken kosten woonrijp maken   € 850.000,- 
Plankosten      € 125.000,- 
Totaal benodigd     € 975.000,- 
 
Af: nog beschikbaar budget    € 300.000,- 
 
Per saldo extra benodigd:    € 675.000,- 
 
De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd kunnen gaan worden over de jaren 2011, 2012 en 2013. 
Het nog beschikbare krediet van € 300.000,- zal reeds worden ingezet om de eerste werkzaamheden van 
het stedenbouwkundig inrichtingsplan (rondom het nieuwe Kulturhus) uit te voeren. 
 
 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
Zoals aangegeven worden de  werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd (o.a. vanwege het voorkomen van 
overlast). Het belangrijkste is dat eerst het gedeelte van het Kerkplein (rondom het Kulturhus) en de 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Deze werkzaamheden zullen in 2011 worden uitgevoerd. In de 
Spoorstraat ligt een tijdelijke bouwweg. Verwacht wordt in 2012 hier een definitieve inrichting gereed te 
hebben. De overige gedeeltes (de Doetinchemseweg voor de COOP en het gedeelte voor het oude 
gemeentehuis) hebben niet de grootste prioriteit, en zullen derhalve in 2013 worden uitgevoerd. Een en 
ander is wel afhankelijk van het wel of niet genereren van aanvullende financiering. 
 
Communicatie/ contact met belangenvereniging/ wijkraad: 
Het stedenbouwkundige inrichtingsplan zal binnenkort worden teruggekoppeld aan het maatschappelijk 
middenveld en aan de bewoners.  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 


