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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het bedrijventerrein Overhoeken I & II moet toekomstbestendiger worden. Met deze brief informeert uw 
college u over de voortgang en de volgende fase van de revitalisatie van bedrijventerrein Binnenbaan & 
Overhoeken I & II. Het revitalisatieproject is in 2013 opgestart met een subsidie van de toenmalige 
stadsregio. Een aantal knelpunten worden in het project aangepakt. De volgende fase in de revitalisatie is 
de aanleg van een nieuwe Zuidelijke Entree voor het bedrijventerrein tussen de Nijverheidsweg en 
Dienstenstraat. 
 
VOORBEREIDING ZUIDELIJKE ENTREE 
Om de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid en daarmee het economische vestigingsklimaat te 
verbeteren wordt de aanleg van een nieuwe Zuidelijke Entree voorbereid. Voor de aanleg van de 
Zuidelijke Entree is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college van B&W wil u informeren over de 
volgende collegebesluiten: 

- Het college start de benodigde ruimtelijke procedure om een nieuwe verbindingsweg mogelijk te 
maken. In de procedure wordt een nieuw bestemmingsplan ‘Zuidelijke entree Overhoeken I en II’ 
voorbereid. 

- Het college besluit geen milieueffectrapportage uit te voeren. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling 
blijkt dat er geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn.  

 
VERVOLG 
De genomen besluiten bouwen voort op het raadsbesluit van 16 december 2013 (Raadsvoorstel: 
137329). De gemeenteraad kan na het doorlopen van de ruimtelijke procedure een nieuw 
bestemmingsplan vaststellen. Dit maakt de aanleg van een Zuidelijke Entree mogelijk. De ruimtelijke 
procedure biedt ruimte voor inspraak van de omgeving en omwonenden. De omgeving wordt 
geïnformeerd de genomen besluiten over de voorbereiding van het bestemmingsplan. Binnen de 
bestemmingsplanprocedure zal onder andere een inloopavond worden georganiseerd. De 
bestemmingsplanprocedure is het moment om het toegekende bovenmatige maatschappelijke belang af 
te wegen.  
 



  
 
 
 
  
  
 
De haalbaarheid is tot het niveau van het schetsontwerp onderzocht. Tijdens de procedure wordt het 
ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Mogelijk hebben wettelijke overlegpartners nog aanvullende 
eisen voordat zij een vergunning afgeven. Bij afwijkingen wordt het college geïnformeerd.  
 
De kosten voor het doorlopen van de ruimtelijke procedure worden via het project Overhoeken I en II en 
Binnenbaan gedekt vanuit de subsidie van de Stadsregio en de gealloceerde eigen bijdrage. De kosten 
voor het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure en de uitvoer van de werkzaamheden zijn 
hiermee gedekt. In de EMVI-aanbesteding voor de realisatie van de zuidelijke entree zullen eisen worden 
gesteld voor omgevingscommunicatie en duurzame uitvoering. 
 
Toelichting 
Samen met ondernemers én bewoners zijn drie hoofddoelen geformuleerd voor de revitalisatie van het 
bedrijventerrein Overhoeken I & II. Dit zijn vergroening van het gebied, parkeerproblematiek aanpakken 
en de doorstroming en het verkeersnetwerk verbeteren. Op basis van deze doelen zijn meerdere 
deelprojecten benoemd. De eerste daarvan zijn tussen 2015 en 2017 gerealiseerd. De aanleg van de 
zuidelijke entree is het volgende project, andere projecten kunnen na de uitvoering worden overwogen. 
Zie het Schetsontwerp Overhoeken I & II & Binnenbaan in de bijlage voor een overzicht van de 
uitgevoerde projecten.  
 
Het schetsontwerp voor de zuidelijke entree heeft drie hoofddoelen. Het eerste is verbeteren van de 
bereikbaarheid. Het terrein wordt met een nieuwe entree beter bereikbaar voor bezoekers, bewoners, 
leveranciers en werknemers. Het tweede doel is het verbeteren van de doorstroming in het 
verkeersnetwerk. Er ontstaat een tweede volwaardige ontsluiting voor het bedrijventerrein, hierdoor wordt 
het netwerk robuuster en veiliger. Na uitvoering van de beoogde maatregel bestaat het risico van 
sluipverkeer over het terrein. Dit risico zal gemonitord worden. Wanneer blijkt dat dit risico zich voltrekt wil 
het college zich beraden over maatregelen om sluipverkeer (alsnog) te weren.  
Het derde doel is het aanpakken van de parkeerproblematiek. Het schetsontwerp voorziet in de aanleg 
van 20 nieuwe en 20 vervangende parkeerplaatsen. De parkeercapaciteit wordt hiermee verhoogd en 
veiliger gemaakt. 
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