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Bestuurssamenvatting
De afgelopen periode is in samenspraak met de ondernemers, beheerder van de Plaskerk, vastgoedeigenaren,
omwonenden, evenementen organisatoren, het ROV en projectteam Grote Markt en de Plas een ontwerp van de Grote
Markt en de Plas in Raalte opgesteld door IAA architecten. Het college wordt gevraagd om het inrichtingsplan van de
Grote Markt en De Plas en de bijgevoegde informatienotitie aan de raad vast te stellen.

Beslispunten
1.
2.
3.

Het inrichtingsplan van de Grote Markt en De Plas vast te stellen en de inwoners van Raalte hierover te informeren
middels een publiekscampagne.
Gezien de huidige gecreëerde financiële ruimte vanuit met name de provincie het gebied rondom de Plaskerk in
eigendom van Protestantse gemeente te Raalte mee te nemen in de verdere voorbereiding voor uitvoering.
De raadsinformatienotitie vast te stellen om de raad te informeren over het inrichtingsplan van de Grote Markt en De
Plas en het beoogde vervolgproces.

Besluit
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Inleiding
Voor de ontwikkeling van het centrum in Raalte is op 12 maart 2020 een ruimtelijk kwaliteitsplan door de gemeenteraad
vastgesteld. Het document kan worden gezien als inspiratiebron en toetsingskader voor de vormgeving van de
verschillende ruimtelijke opgaven die er in het centrum van Raalte liggen. De Grote Markt en De Plas worden in het
Ruimtelijk Kwaliteitsplan (RKP) genoemd als belangrijke plekken die bij kunnen dragen aan de gewenste ruimtelijke en
economische kwaliteit in de vorm van sfeer, beleving, gezelligheid, herkenbaarheid en identiteit van het
kernwinkelgebied. In het najaar van 2020 is door college opdracht gegeven om de Grote Markt en De Plas her in te
richten. In de begroting 2021 is voor de aanpak van de Grote Markt en De Plas een krediet van € 1,9 miljoen beschikbaar
gesteld.
Het doel van de herinrichting van de Grote Markt en De Plas is het realiseren van een aantrekkelijke, samenhangende,
hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Vanuit het Ruimtelijk Kwaliteitsplan, de in januari van dit jaar
uitgesproken voorkeur voor een kleinschalig plein en het door het college vastgestelde programma van eisen (mei 2021)
zijn ontwerpuitgangspunten tot stand gekomen voor de Grote Markt en De Plas. Deze ontwerpuitgangspunten zijn
vertaald naar een richtinggevend inrichtingsplan. Hiervoor is veelvuldig overlegd met de ondernemers, beheerder van de
Plaskerk, vastgoedeigenaren, omwonenden, evenementen organisatoren en het ROV. Het inrichtingsplan is daarmee de
resultante van de uitgangspunten in het RKP (en de aanleiding daartoe), de voorkeuren van de bevolking, technische
randvoorwaarden en de wensen en eisen van direct betrokkenen.

Beoogd effect
Met het vaststellen van het inrichtingsplan kan de verdere uitvoering voorbereid en opgestart worden.

Argumenten
1.1.Het inrichtingsplan van de Grote Markt en De Plas, zoals op 2 november jl. aan u gepresenteerd en in de
raadsinformatienotitie omschreven sluiten aan bij het Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrum Raalte, het ontwerpscenario
Kleinschalig Plein, het beoogde ontwerpproces zoals vastgelegd in het projectplan van augustus 2020.
Het inrichtingsplan voor de Grote Markt en De Plas voorziet in verschillende ruimtes die met elkaar verbonden worden
door nieuwe cortenstalen lijngoot. Met de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in het centrum ontstaat er meer
eenheid tussen de Grote Markt en de Plas. Door gebruik te maken van een asymmetrisch profiel op het plein ontstaat
dynamiek en ontstaat er ruimte voor evenementen en gebruik van open ruimte voor horeca en winkelen. Daarnaast
doorbreekt dit profiel het grootschalige en rechtlijnige karakter van het huidige plein. De openbare ruimte rondom de
Plaskerk (De Plas) wordt een fijne en gezellige plek om te verpozen. Nabij de Plaskerk komt ook een fontein.
Het ontwerp van de voorgestelde fontein representeert Raalte en de omliggende dorpen en versterkt hiermee de lokale
identiteit. Bij de fontein zijn zitkeien in het inrichtingsplan opgenomen. De zitkeien nodigen ook uit tot spelen voor
kinderen. De zitkeien hebben een kleiner formaat zodat ze bij evenementen verplaats kunnen worden. Naast het
afvoeren van water speelt de fontein ook een belangrijke rol in de historie van met name de Plas. De fontein is vooral
bedoeld om het water visueel beleefbaar maken en de fontein brengt dynamiek op het plein. Een fontein met bedriegers
zorgt voor interactie met gebruikers van het plein. De Grote Markt wordt een plek voor horeca en evenementen, maar
ook een plek om te winkelen. In het inrichtingsplan is ruimte voor verschillende evenementen. Evenementen kunnen
zowel plaatsvinden op de Grote Markt als op De Plas. Kortom een levendig en dorps karakter met ruimte voor groen en
evenementen.
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1.2. Het inrichtingsplan van de Grote Markt en De Plas is met het ROV en direct betrokken ondernemers,
evenementenorganisatoren en vastgoedeigenaren grenzend aan de Grote Markt en De Plas en het projectteam
besproken.
De afgelopen periode is veelvuldig overleg geweest met de ondernemers, beheerder van de Plaskerk,
vastgoedeigenaren, omwonenden, evenementen organisatoren en het ROV. Het inrichtingsplan is daarmee de resultante
van de uitgangspunten in het RKP (en de aanleiding daartoe), de voorkeuren van de bevolking, technische
randvoorwaarden en de wensen en eisen van direct betrokkenen.

1.4. Het is van belang dat belanghebbenden actief worden geïnformeerd over het inrichtingsplan.
Alle belanghebbenden worden actief geïnformeerd over het inrichtingsplan. Omwonenden en ondernemers ontvangen
het inrichtingsplan per brief. Bezoekers van het centrum kunnen kennisnemen van het ontwerp via banners in het
centrum, een social media campagne en het Weekblad voor Salland. Daarnaast lichten we het ontwerp actief toe
vergezeld van een persbericht. Tot slot organiseren we in januari voor geïnteresseerden ‘rondleidingen’ in het centrum
waarin we het definitief ontwerp toelichten en vragen beantwoorden.

2.1. Het mee-ontwikkelen van het gebied rondom de Plaskerk bevorderd de ruimtelijke samenhang.
Het gebied rondom de Plaskerk, gelegen voor het Annahuis is niet in eigendom van de gemeente Raalte maar van de
Protestantse gemeente te Raalte. De beheerder van deze grond heeft gevraagd dit gebied mee te nemen in de verdere
uitwerking van de ontwerpen. Het gebied rondom de Plaskerk wordt gezien als een belangrijk verbindingsgebied tussen
De Plas en Domineeskamp. Met het oog op de ruimtelijke samenhang is het belangrijk het gebied als geheel te
benaderen. Het college heeft in mei van dit jaar daarom besloten dit gebied mee te nemen in het inrichtingsplan van de
Grote Markt en De Plas en geeft de voorkeur dit vooralsnog ook mee te nemen in de uitvoering(zie kopje financiën)

Duurzaamheid
In het inrichtingsplan is aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Meer specifiek: het hergebruik van
bijvoorbeeld bepaalde stenen, het voorkomen van een hittestress door het toevoegen van bomen en beplanting, het
vergroten van de biodiversiteit en het slim omgaan met water in perioden van extreme regenval en droogte. Het
inrichtingsplan speelt hierop in doordat een groot deel van de open ruimte anders wordt ingevuld. Het inrichtingsplan
voorziet in het aanplanten van nieuwe bomen. Water van de daken koppelen we af en we houden zoveel als kan het
water op het plein vast. De grotere bomen met ondergrondse voorzieningen en overige beplanting op verschillende
plekken in het centrum geven schaduw op dagen dat de temperaturen hoog zijn.

Kanttekeningen
1.1. Het verlichtingsplan wordt op een later tijdstip uitgewerkt in een technisch ontwerp
De verlichting in het centrum op de Grote Markt, De Plas maar ook in de winkelstraten en stegen dient te worden
vervangen. Op dit moment wordt voor het gehele centrum een lichtvisie opgesteld met een lichtontwerp specifiek voor
de Grote Markt en De Plas. De verlichting en bijbehorende sfeer in het Centrum dient 1 geheel te zijn. Het nu voorliggend
inrichtingsplan is leidend voor deze visie. Zo sluit het verlichtingsplan van de Grote Markt en De Plas straks aan op de
totale lichtvisie voor het centrum.
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1.2. De fontein vraagt nadere uitwerking
In het inrichtingsplan is in een fontein nabij de Plaskerk opgenomen. Qua element is het een bijzonder onderdeel van het
inrichtingsplan en vraagt dit nog de nodige aandacht in de verdere uitwerking. Het structureel beheer wordt nog in de
toekomstige beheerexploitatie van de gemeente opgenomen.

Financiën
Het inrichtingsplan zoals hiervoor omschreven en in de bijlage van deze raadsinformatie notitie is te zien sluit aan bij de
visie zoals verwoord in het Ruimtelijk Kwaliteitsplan Centrum Raalte en het in januari gekozen ontwerpscenario
Kleinschalig Plein. Het nu voorliggende ontwerp is financieel haalbaar. Verwacht wordt dat de uitvoering binnen de
beschikbare middelen uitgevoerd kan worden. De totale kosten (inclusief voorbereiding) worden begroot op (afgerond)
€ 2,2 mln. Voor de uitvoering van de Grote Markt en de Plas is € 1.9 mln. opgenomen in de programmabegroting van
2021. Inmiddels is voor het project een provinciale subsidie voor de uitvoering van het stadsarrangement (behouden
vitaliteit in centrumgebieden) toegekend van € 150.000 (beschikking ontvangen) en is er onlangs een aanvraag (al
mondelinge toezegging) gedaan voor een provinciale subsidie van € 200.000 voor de uitvoering aanpak Grote Markt en
de Plas centrum Raalte voor het jaar 2022. Daarnaast wordt, als de riolering ook vervangen gaat worden, nog gekeken of
er middelen toegevoegd kunnen worden vanuit het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP). In de zomernota 2022 wordt u
verder geïnformeerd over de voortgang van het project inclusief de financiële uitwerking van de totale kosten in relatie
tot beschikbare krediet en de hieraan nog toe te voegen subsidies/bijdragen.

Plaskerk
In het inrichtingsplan is ook het terrein van de Plaskerk opgenomen. In de kostenraming is ook specifiek voor de Plaskerk
een kostenraming opgesteld. Dit conform het collegebesluit van mei jl. Op dit moment is binnen het beschikbare budget
voldoende financiële ruimte om de openbare ruimte rondom de Plaskerk volledig mee te nemen in de voorbereiding op
de uitvoering. Na gereedkomen van het technisch ontwerp volgt een gedetailleerde raming voor de uitvoering en kan
het definitieve besluit volgen om de werkzaamheden wel of niet mee te nemen. Over het ontwerp van de openbare
ruimte rondom de Plaskerk bestaat overeenstemming met de beheerders van de Plaskerk. We werken toe naar een
steeds gedetailleerder ontwerp en dat kent financiële onzekerheden. De komende maanden wordt samen met de
beheerders van de Plaskerk gezocht naar extra financiële middelen om bijvoorbeeld ook de Plaskerk af te af te koppelen
van de hemelwaterafvoeren van de Plaskerk op de riolering. Zodra voor de financiering alles geregeld is wordt met de
Plaskerk een gebruik – beheer overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst draagt er zorg voor dat alle verbeteringen
en verfraaiingen welke de gemeente aanbrengt op openbaar grond van de Protestantse gemeente te Raalte ook van de
gemeente blijven.

Vervolg
De volgende stap in het proces is de civieltechnische uitwerking van het ontwerp, het maken van een bestek, het regelen
van de aanbesteding en de uiteindelijk de selectie van een aannemer. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.
Belangrijk bij de verdere uitwerking is de verdere detaillering van de fontein, de lijngoot, keuze in materialisatie,
detaillering van kunst, groenelementen en de verlichting. Ook het verplaatsen van de ondergrondse containers van de
Grote Markt naar de Herenhof wordt hierin meegenomen. Met de voorbereidingen hiervoor is reeds gestart. Er is voor de
voorbereiding op de uitvoering een globale planning opgesteld. De planning willen we zo veel als kan afstemmen met de
ondernemers, waarbij ook rekening gehouden wordt met de evenementenkalender. Naast de civiele uitwerking van het
ontwerp en lange levertijden van materialen hebben we ook rekening te houden met de nog uit te voeren detaillering in
ontwerp van diverse bepalende elementen, zoals de fontein, lijngoot, groenelementen en de daarbij behorende
aanbestedingstrajecten. Verwachting is dat de uitvoering kan starten in het najaar van 2022. De werkzaamheden worden
gefaseerd uitgevoerd om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Uitvoering zal met de omgeving verder worden
afgestemd.
4

Collegevoorstel

Communicatie
Alle belanghebbenden worden actief geïnformeerd over het inrichtingsplan. Omwonenden en ondernemers ontvangen
het inrichtingsplan per brief. Bezoekers van het centrum kunnen kennisnemen van het ontwerp via banners in het
centrum, een social media campagne en het Weekblad voor Salland. Daarnaast lichten we het ontwerp actief toe
vergezeld van een persbericht.

Bijlagen
Bijlage 1: het inrichtingsplan van de Grote Markt en De Plas en de presentatie van het inrichtingsplan in een boekje
Bijlage 2: Persbericht
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