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Integrale aanpak voor ontwikkelingen in centrum Varsseveld

Verschillende initiatiefnemers hebben plannen om met een aantal locaties in en rond het 
centrum van Varsseveld aan de slag te gaan. Het college van B&W kiest  voor een integrale 
aanpak van deze initiatieven.  Ze stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingsbesluit te 
nemen tijdens de raadsvergadering van 25 juni. 

Compact en levendig centrum
In het centrum van Varsseveld zijn enkele ontwikkelingen gaande, die voor het college van B&W 
aanleiding geven  over te gaan tot een integrale aanpak. Het gaat om initiatieven voor de locatie van 
de voormalige zuivelfabriek, de Doetinchemsweg 8 – 16 (voormalig pand Poppeliers) en 
uitbreidingsplannen van de Welkoop. Een integrale aanpak van deze initiatieven draagt bij aan het 
realiseren van een compact en levendig centrum. Het college heeft een kwaliteitskader opgesteld met 
daarin uitgangspunten waar partijen rekening mee moeten houden bij de verdere invulling van hun 
plannen voor het centrum van Varsseveld. Dit kader  biedt ook ruimte voor  een beperkt aantal nieuwe 
woningen. 

Voorbereidingsbesluit
De initiatieven passen niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het college stelt de gemeenteraad 
voor een voorbereidingsbesluit te nemen, Hiermee wordt voorkomen dat mogelijke ongewenste 
ontwikkelingen ontstaan, die in overeenstemming zijn met het huidige bestemmingsplan, maar 
misschien niet passen in een eventueel nieuw ruimtelijke beleidskader. 

Overleg met initiatiefnemers
Op maandag 8 juni 2015 hebben de initiatiefnemers en de belangenverenigingen van het centrum van 
Varsseveld met de gemeente gesproken over de toekomst van het centrum. De conclusie van de 
bijeenkomst is dat de initiatiefnemers het voortouw gaan nemen om tot een plan te komen binnen de 
kaders die de gemeente Oude IJsselstreek heeft gesteld. Half september komen de partijen met een 
voorstel. Aan de hand van het voorstel zal de gemeente met partijen een intentieovereenkomst sluiten. 
Hierin kunnen afspraken gemaakt worden over o.a. de bereidheid van partijen om gezamenlijk aan de 
slag te willen gaan, welke werkzaamheden van een ieder worden verwacht (o.a. projectleiding door 
initiatiefnemers) en een verdeling van de kosten.


