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Zorgvuldigheid gaat voor snelheid!

Het is een tijdje stil geweest rondom de plannen voor de Nun-
speetse stationsomgeving. Dat betekent niet dat er niets is ge-
beurd. Integendeel, achter de schermen wordt door verschillende 
partijen hard gewerkt aan de plannen. De basis hiervoor zijn 
de uitgangspunten die vanuit de diverse werkateliers met vele 
betrokkenen zijn geformuleerd, en die de gemeenteraad heeft 
overgenomen. 

In de laatste nieuwsbrief heb ik uitgelegd dat we in december 
2019 zo ver zijn dat de gemeenteraad een zogenaamd ‘realisa-
tiebesluit’  kan nemen. Hierin is alle benodigde informatie (ook 
financieel) samengevat om de gemeenteraad het finale besluit te 
kunnen laten nemen, waarna we de daadwerkelijke aanleg kun-
nen voorbereiden. 

Uitstel realisatiebesluit
De herinrichting van de stationsomgeving is complex, erg 
kostbaar, er zijn veel betrokkenen en er spelen veel belangen. De nodige zorgvuldigheid in het 
voorbereidingsproces, de grondverwerving, het goed inzicht krijgen in de bodemgesteldheid, 
maar ook nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de gekozen variant (de bouw-
kosten stijgen maar door) dwingt de gemeente om een uitstel te vragen van het door de raad 
te nemen realisatiebesluit. Daarom zal het realisatiebesluit niet - zoals eerder gecommuniceerd 
- in de raadsvergadering van december 2019 worden behandeld, maar naar verwachting in juni 
2020 (of eerder wanneer mogelijk).

In het proces 
verandert er verder 
niets. We nemen 
alleen iets meer 
tijd om het reali-
satiebesluit gron-
dig en zorgvuldig 
voor te bereiden. 
We blijven er met 
veel mensen heel 
hard aan werken, 
maar...., zorgvul-
digheid gaat voor 
snelheid. Wat we in 
de voorbereiding 
moeten doen willen 
we goed doen. We 
willen beslist geen 
onaangename ver-
rassingen achteraf!

Marije Storteboom, wethouder. 
NB: aan deze schets kunnen geen rechten worden ontleend


