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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
In 2009 is de gebiedsontwikkeling de Koemaste in Hellendoorn aangemeld als project in het ka
der van het programma Investeren in Overijssel. De totale kosten van de startfase van deze ont
wikkeling zijn geraamd op € 3 miljoen. De provincie heeft een subsidie verleend van €1,5 mil
joen. Aan deze subsidie heeft de provincie een aantal voorwaarden verbonden, onder andere dat 
de werkzaamheden in de periode 2010 tot en met 2012 moeten worden uitgevoerd. Het ge
meentelijke aandeel van €1,5 miljoen komt uit het budget dat is gereserveerd in de strategische 
projecten voor de aanleg van de Noordzuidverbinding. Voor de uitvoering van de gebiedsontwik
keling dient de gemeenteraad het benodigde krediet beschikbaar te stellen. 

Opdracht: 
In de Structuurvisie "Ruimte voor de mensen van morgen" uit 1999 is aangegeven dat een goede 
Noordzuidverbinding tussen de Rijksweg 35 en de Ommerweg noodzakelijk is voor de leefbaar
heid en de bereikbaarheid van Nijverdal, de Kruidenwijk, Hülsen en Hellendoorn. Op 18 maart 
2008 is het trajectdeel Hellendoorn, tussen de Reggebrug en de Schuilenburgerweg, door uw 
raad vastgesteld. 
Het tracé van de weg ligt in c.q. grenst aan het beekdalgebied tussen het dorp Hellendoorn en de 
Regge. In dit gebied ligt zowel een ruimte vragende landelijke agenda voor water, natuur en re
creatief medegebruik als een stedelijke agenda voor infrastructuur, sport en bedrijvigheid. De 
haalbaarheid van beide agenda's is gebaat bij een - gefaseerd uitgevoerde - integrale gebiedsont
wikkeling. 

Aanleiding: 
In 2009 is de integrale gebiedsontwikkeling 'de Koemaste' (verder te noemen: Koemaste) als 
project ingediend bij de provincie Overijssel in het kader van het programma Investeren in Over
ijssel. De Koemaste is omschreven als een integraal project gericht op de gefaseerde uitvoering 
van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit in het beekdalgebied tussen het dorp Hellendoorn 
en de Regge. De agenda voor dit gebied is zowel landelijk als stedelijk. De stedelijke agenda om
vat de ruimte die er nodig is voor de aanleg van de Noordzuidverbinding, het verleggen van de 
sportvelden, de bedrijfsvoering van de Ola en de leefbaarheid; de landelijke agenda betreft het 
creëren van ruimte voor water, natuur en recreatief medegebruik. Het invullen van de stedelijke 
agenda hangt nauw samen met de wijze waarop de landelijke agenda wordt ingevuld. Met andere 
woorden, de haalbaarheid van de aanleg van de Noordzuidverbinding is gekoppeld aan een duur
zame kwalitatieve landschappelijke inpassing. 

Doelstelling: 
De Koemaste kan worden opgedeeld in drie hoofdbestanddelen, te weten natuurontwikkeling, 
wateropgave en infrastructuur. In de startfase van het project worden bestaande functies aange
past en verschoven om de juiste ruimtelijke kwaliteit te kunnen creëren voor de aanleg van de 
Noordzuidverbinding. 

Mogelijke oplossingen: 
Zie voorgestelde oplossingen. 

Voorgestelde oplossingen: 
De totale kosten voor de Koemaste zijn geraamd op € 3 miljoen. Dit op basis van een aantal on
derdelen zoals omschreven in de subsidieaanvraag zoals die bij brief van 17 maart 2010 is inge-
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diend bij de provincie Overijssel. Deze aanvraag is ingediend op basis van het programma Inves
teren in Overijssel. Dit provinciale programma is gekoppeld aan de middelen die zijn vrijgekomen 
door de verkoop van de Essent-aandelen. De startfase van het project Koemaste bestaat uit de 
volgende onderdelen: de inrichting van de omgeving Reggebrug/vissteiger; de aanleg van recrea
tieve routes ten zuiden van de Ola-fabriek; de aanleg van recreatieve routes noordoostelijk van de 
Ola-fabriek, inclusief een fietsbrug over de Regge; de inrichting van het gebied ten zuiden van de 
Ola-fabriek, inclusief een waterinfiltratieontvangstzone; het verleggen, en landschappelijk inpas
sen, van de sportvelden en het - landschappelijk - inpassen van de Ola-fabriek. 

Uitgangspunt voor het project is de aanleg van de Noordzuidverbinding, trajectdeel Hellendoorn, 
conform de aangepaste parallelvariant, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering 
van 18 maart 2008. Hierbij wordt opgemerkt dat er voor wat betreft het tracédeel tussen de 
geplande rotonde bij woonzorgcentrum de Blenke en de parkeerplaats van de Ola momenteel een 
studie wordt verricht of het verkeerstechnisch, ruimtelijke en financieel haalbaar is om het tracé 
in de richting van de Regge te verleggen. 
De uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld via de raadscommissie Grondgebied. In een later 
stadium zal worden gekeken naar (ingezoomd op) het tracé vanaf de sportvelden tot en met de 
aansluiting op de Schuilenburgerweg. 

Bij beschikking van 3 juni 2010 heeft de provincie een subsidie verleend van € 1,5 miljoen. De 
bijdrage van de provincie is gelijk aan de gemeentelijke opbrengst van de verkoop van de Essent-
aandelen. In de beschikking van de provincie zijn een aantal prestaties omschreven die moeten 
worden geleverd in de periode 2010 tot en met december 2012. Deze prestaties zijn de realisatie 
van de ecologische hoofdstructuur in combinatie van civieltechnische werkzaamheden waaronder 
het verleggen en aanpassen van de sportvelden, het creëren van ruimte voor waterberging, de 
inpassing van de Ola en diverse recreatieve voorzieningen zoals het verleggen c.q. aanleggen van 
fiets-, ruiter- en wandelpaden, inclusief de hierbij behorende grondverwervingen. 

De uitgaven zijn als volgt geraamd: 

Grondverwerving verbonden aan onderstaande 
onderdelen inclusief eventuele planschade 

Aanpassing sportvelden 

Recreatie & natuur 

€ 

€ 1 

Recreatieve routestructuren zuidelijk van de Ola€ 
Landschapsinrichting nabij Ola 
Aanleg fietsbrug over Regge 
Natuurbelevingspunten 

Natuur en landschapsinrichting, waterinfiltratie 
(1,5 hectare) 

Infrastructurele aanpassingen 
Verleggen kabels en leidingen, herstel/verplaat
sing veldschuur + herinrichting erf 

Aanvullend 
Diversen zoals: ontruimingsmaatregelen, sloop. 
tijdelijke maatregelen sport etc. 
Onderzoeken, procedures en vergunningen 

Totaal 

€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

850.000 

.000.000 

150.000 
150.000 
100.000 

50.000 

100.000 

450.000 

50.000 
100.000 

€ 3.000.000 
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Wij stellen u voor op basis van dit overzicht, en op basis van de prestaties zoals die zijn om
schreven in de subsidieaanvraag en de subsidiebeschikking in het kader van Investeren in Over
ijssel, een krediet beschikbaar te stellen van € 3 miljoen voor de uitvoering van het project de 
Koemaste. 

Het Waterschap Regge en Dinkel begint in 2011 met het Reggeherstelproject Visschebelt. Dit 
project heeft ten doel om de Regge ten oosten van de kern Hellendoorn natuurlijk in te richten 
zodat deze, samen met het gebied Kalvenhaar aan de andere zijde van de Regge, dienst kan doen 
als waterberging tijdens hoogwatersituaties. Het project Koemaste sluit aan op het project Vis
schebelt doordat het mogelijkheden biedt om tegelijkertijd de recreatieve infrastructuur in het 
gebied te versterken. 

De samenwerking tussen de verschillende in het gebied een belang hebbende partijen wordt ge
formaliseerd met behulp van een intentie(paraplu)overeenkomst. Deze partijen zijn het Water
schap Regge en Dinkel, Ola en Landschap Overijssel. Ondertekening van de overeenkomst zal 
plaatsvinden nadat de raad het krediet beschikbaar heeft gesteld. 

Communicatie: 
Met betrekking tot de voortgang van de Koemaste is het van belang dat omwonenden geïnfor
meerd worden en blijven. Dit gebeurt door het up-to-date houden van de projectpagina op de 
gemeentelijke website en in voorkomende gevallen door het houden van informatiebijeenkomsten 
dan wel het opstellen van een nieuwsbrief. 

Effecten meten: 
Door een begin te maken met het project, waarbij bestaande functies worden aangepast dan wel 
verschoven wordt de ruimtelijke kwaliteit gecreëerd om het trajectdeel Hellendoorn van de 
Noordzuidverbinding te kunnen aanleggen. 

Planning: 
De planning voor het project er als volgt uit: 

2010-2012: 

1e kwartaal 2011: 

1e kwartaal 2011: 

Eerste helft 2011: 

Medio 2011: 

Eind 2011: 

Het opstellen en verder uitwerken van het inrichtingsplan 
voor de Koemaste. 
Nadere uitwerking van de recreatieve en landschappelijke 
infrastructuur. 
Vaststellen bestemmingsplan Ola-zuid door de 
gemeenteraad. 
Voorbereidingen voor de noodzakelijke planologische 
procedures en de uitvoering van de noodzakelijke vooron
derzoeken. 
Civiele uitvoering van de verplaatsing c.q. aanpassing van 
de sportvelden en de civiele uitvoering van de recreatieve 
routestructuren in combinatie met de uitvoering van het 
Reggeherstelproject Visschebelt door het Waterschap Reg
ge en Dinkel. 
Start procedure bestemmingsplan voor de aanleg van de 
Noordzuidverbinding 



Concept Besluit: 
Een krediet van € 3 miljoen beschikbaar stellen voor de gebiedsontwikkeling de Koemaste. Daar
van komt €1 ,5 miljoen vanuit het budget voor de Noordzuidverbinding als onderdeel van de stra
tegische projecten, terwijl de resterende € 1,5 miljoen ten laste komt van de subsidie van de 
provincie Overijssel. 

Nijverdal, 7 december 2010 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoom, 

De secretaris, de burgemeester, 

Drs. J. van der Noordt, jr. J.J. van Overbeeke 

Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. De 
fracties D66 en VVD gaan niet akkoord. 

Nr. 10INT02110 Nijverdal, 1 februari 2011 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoom, 

De griffier, de voorzitter. 
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Bijlagen: 
De inrichtingstekening gebiedsontwikkeling De Koemaste ligt voor u bij de stukken ter inzage. 


