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Bestuurlijke afwegingsruimte via
Crisis- en herstelwet (Chw)

• Doel programma FlorijnAs:

PROGRAMMA FLORIJNAS

bereikbaarheid van Assen verbeteren en
gebiedsontwikkeling op gang brengen

• FlorijnAs project aangewezen als ‘lokaal project met nationale betekenis’ binnen
de Chw
• De Chw biedt een aantal mogelijkheden om ‘Omgevingswetproof’ te werken
⁻ kortere procedures, bestuursrechtelijke voordelen
⁻ het vroegtijdig meenemen van stakeholders
• Veel wat straks mogelijk is met de Omgevingswet kan nu al via de Chw

Bestuurlijke afwegingsruimte bij de FlorijnAs

• Verplichting om bepaalde stakeholders vroegtijdig te
betrekken
• Ministeries, provincie, waterschap en omliggende gemeenten
• Verklaring van instemming getekend
• Ook andere stakeholders zijn vroegtijdig betrokken
• Gelijkwaardige gesprekspartners in het proces

Meerwaarde bestuurlijke afwegingsruimte

1. Verplichte afstemming zorgde voor aanpassing van onze
ambities, met breder draagvlak
2. Je vindt meerdere oplossingen voor hetzelfde doel
3. De opgaven en het programma staan niet ter discussie
4. Borging van versnelling van de uitvoering
5. Snelle duidelijkheid in beroepszaken
6. Andere manier van denken/werken
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Aandachtspunten

Nieuwe werkwijze inbedden kost een hoop tijd.
Begin op tijd met aanpassen werkprocessen!
Zorg ervoor dat alle relevante stakeholders vroegtijdig worden
meegenomen

ASSEN WERKT AAN DE TOEKOMST!

WATER TERUG IN DE STAD

April 2017 – november 2017

WATER TERUG IN DE STAD

2012-2017: BRUGGEN- EN SLUIZENBOUW

Bevaarbaar maken van het Kanaal van de Vaart
tot aan de Havenkade

Totaalkosten: 45 miljoen
Uitvoering: 2012 tot 2017
SROI en inzet lokaal MKB
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BLAUWE AS OPEN IN JULI !

15 september 2017

STATIONSGEBIED

STATIONSGEBIED
Nieuwe entree voor Assen, scheiden doorgaand en
bestemmingsverkeer + Sporen in Assen

Totaalkosten Stationsgebied: 53 mln
Uitvoering: 2015 tot 2019
SROI en inzet lokaal MKB
Totaalkosten Sporen in Assen: 30 mln
Uitvoering: 2016 en 2017

AUTOTUNNEL

3D IMPRESSIE STATION

Kijk live mee via www.florijnas.com
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STADSBOULEVARD

Groene laan door de stad

STADSBOULEVARD
Noord
• Stadsboulevard Noord afgerond
• Reconstructie Rolderdek en
kruising Abel Tasmanplein
zijn laatste onderdelen
Zuid, inclusief Tunnel De Maten
• Aanleg in fases, gestart op 1 mei 2017
• Planning wordt goed afgestemd op
Overcingeltunnel

PROGRAMMA FLORIJNAS,
overige projecten

VRAGEN?
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