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Het verdere spoorboekje....

Nu de richting is bepaald kunnen de plannen verder worden 
uitgewerkt. Dat gaat via 3 sporen. Ten eerste de planvorming. Er 
moet een samenhangend ontwerp komen. Niet alleen voor de tun-
nels maar voor de hele stationsomgeving.  Dus het stationsplein, 
de supermarktlocatie, het Veluwetransferium en de centrumwand.  
Ook hier gaan we weer aan de slag in  ‘werkateliers’, waarbij we met 
direct betrokken stakeholders samen gaan werken aan een voorlo-
pig ontwerp. Ook overige stakeholders worden niet vergeten. Het 
ontwerp zal rond de zomer aangeboden worden aan het gemeente-
bestuur. Wanneer B&W hier mee instemmen wordt het voorlopig 
ontwerp in de tweede helft van 2019 verder uitgewerkt. 

Spoor 2 betreft de financiën. We hebben globaal zicht op de ver-
wachte kosten van het totale project, maar hoe gaan we het dekken. 
En welke subsidiemogelijkheden zijn er. Daar gaan we mee aan de 
slag.

Het derde spoor betreft de voorbereiding van de grondverwerving. 
Bij de uitwerking van het plan wordt duidelijk welke gronden we 
nodig hebben. We gaan in gesprek met de grondeigenaren en pro-
beren er in goed overleg uit te komen.

Eind 2019 moet de uitwerking van de plannen zo ver zijn dat de ge-
meenteraad een ‘realisatiebesluit’ kan nemen. Wanneer dat besluit is 
genomen wordt de daadwerkelijke aanleg voorbereid. 

Meer informatie
Het Plan van Aanpak ‘Onderzoek Stationsomgeving’ zoals dat 
door de gemeenteraad in juni 2017 is vastgesteld en de overige 
nieuwsbrieven zijn te zien via www.nunspeet.nl, onder plannen en 
projecten. Voor vragen of nadere informatie kunt u zich wenden tot 
de projectleider, Ariën Schaap  via onderzoekstationsomgeving@ 
nunspeet.nl of (0341) 25 92 42.

Aan de slag met de uitwerking

De Nunspeetse stationsomgeving krijgt 
een facelift waarbij de huidige spoor-
wegovergang plaats maakt voor twee af-
zonderlijke tunnels. Eén onderdoorgang 
voor gemotoriseerd verkeer en één voor 
langzaam verkeer met hierbij tevens een 
toegang tot het perron. 

Dat heeft de Nunspeetse gemeenteraad 
in september 2018 unaniem besloten. 
De raad wil daarbij de aansluiting van 
de F.A. Molijnlaan op de Elspeterweg 
behouden. Ook wil de raad aandacht 
voor het doortrekken van de ‘sfeer van 
de Veluwe’ naar het stationsgebied en is 
bij de verdere uitwerking van het plan 
variant 3 richtinggevend. 

Het college van B&W is nu bezig  met 
het uitwerken van het plan. Nadere on-
derzoeken en overleggen om te komen 
van een globaal tot een gedetailleerd 
plan moeten leiden tot een uitvoerings-
besluit met financiële onderbouwing, 
dat eind 2019 voorgelegd zal worden 
aan de gemeenteraad. 

In deze onderzoeksfase wil de gemeente 
zorgvuldig kijken naar de consequenties 
van deze variant voor de in het gebied 
aanwezig belangen. 


