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Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of
openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke toestemming van
de gemeente Nijmegen.
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Een nieuwe hotspot in Nijmegen. Waar de
eindgebruiker centraal staat. Met ruimte om
te spelen. Om te maken. En om te delen. Een
gebied dat zich organisch ontwikkelt. Dat
willen wij als NYMA Ontwikkelteam mogelijk
maken.
Lees alles over onze ambitie, het avontuur dat wij als
partners en stakeholders tegemoet gaan en de principes die
wij hierbij als kompas hanteren.
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AMBITIE
Een nieuw bruisend stuk Nijmegen. Vol bedrijvigheid
en activiteiten voor iedereen binnen en buiten de stad.
NYMA is niet zomaar een stuk Nijmegen. Het gebied
heeft door haar ligging aan de Waal een hele rijke,
gelaagde geschiedenis en een heel eigen - industrieel karakter. Deze historische waarden in combinatie met het
industriële karakter definiëren het merk NYMA. Uniek en
aantrekkelijk voor zowel ondernemers als bezoekers. Met
ruimte om te spelen, te maken en te delen.
Zo zien Nijmeegse bedrijven, ondernemers en inwoners
het voor zich. Dat is de conclusie van meer dan 40
gesprekken. Dit hebben wij als Ontwikkelteam vertaald
in de drie woorden ‘play’, ‘create’ en ‘share’. Het is de
basis voor de toekomstige ontwikkeling van het unieke
gebied. NYMA biedt ruimte voor ondernemers om dingen
mogelijk te maken, om te experimenteren en met elkaar
nieuwe concepten neer te zetten. Ruimte voor bezoekers
om ervaringen op te doen, nieuwe producten te zien,
indrukwekkende evenementen te bezoeken of gewoon
te genieten van horeca aan het water in een industriële
historische sfeer.

- we play Interactieve gaming, professionele gamingcompetities,
‘hackatons’ en ‘serious gaming’-events met toepassingen
voor de zorg, onderwijs en bedrijfsleven. Buitensport,
drone-flights, crossfit, skateboarden en binnensport.
Een plek waar je ook mag spelen als je geen kind meer
bent. Een plek waar iets te beleven en te doen is. Waar
de gebouwen en openbare ruimte uitnodigend en
toegankelijk zijn. Een gebied waar ‘spelen’ in de brede
zin van het woord mogelijk is.
3

In het gebied zien we al volop kansen voor deze
ontwikkeling. De oostzijde van NYMA biedt ruimte
voor groen, recreatie én beweging. Sport en groen
vormen hier een goed ‘huwelijk’ met aan de ene zijde
de woningbouw en de andere zijde de culturele en
ambachtelijke ondernemers. Bij het 20 Septemberplein
kunnen we het rivierlandschap combineren met
beweging en kleinschalige sportelementen zoals een
beachvolleybalveld. Rond De Oversteek ten oosten van
het Vasim-gebouw kunnen we de mogelijkheden van
de brug aangrijpen om ruimte te creëren voor sport en
sportgerelateerde ondernemingen.

- we create Nijmegen creëert. Kijk maar naar het succes van de Honig
en andere culturele broedplaatsen in de stad. NYMA
kan hiervoor de nieuwe gecombineerde ruimte vormen.
Ruimte voor ambachtelijke bedrijvigheid, voor cultuur
en kunst. Ruimte voor werk, voor creatief en coöperatief
ondernemerschap, waar ondernemers en werknemers
kansen krijgen zich te ontplooien. Ruimte voor starters,
nieuwe collectieven én de gevestigde ondernemers.
We zien kansen voor een Ambachtskwartier
(Looggebouw en NYMA-fabriek A). In deze zone
vestigen de bedrijven zich die zich richten op het
vervaardigen van gebruiksproducten, zoals meubels,
kleding, metaalbewerking. Hier is voldoende afstand
tot de woningbouw en lenen de gebouwen zich voor
het zwaardere werk. En ook NYMA-fabriek B en de
Vasim zijn wat ons betreft zeer geschikte locaties voor de
vestiging van ondernemers, van klein tot groot.

Liander

De Oversteek
NYMA fabriek

Engie

Vasim
Batavia

TPN-West

Winselingseweg
Latensteinweg

Nymaweg

Hotel Nimma
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- we share Samen nieuwe dingen mogelijk maken, experimenteren en nieuwe concepten
ontwikkelen. Geen ouderwets ‘concurrentiedenken’, maar de samenwerking
opzoeken. Samen ervoor zorgen dat het ‘NYMA-gevoel’ ontstaat en werken
met het besef dat de som méér is dan de delen. Een open werksfeer; geen
gesloten ateliers maar werkplaatsen die zoveel mogelijk open en toegankelijk
zijn voor publiek en mede-ondernemers. Een gebied waar we het samen
doen; ondernemers, bewoners, overheden en non-profit organisaties.
Er zijn volop plekken waar we dit zien samenkomen, bijvoorbeeld de
Watertoren. Het is een van de beeldmerken van NYMA en kan ook zodanig
ontwikkeld worden. Een nieuw icoon waar de monumentale status ondersteund
wordt met een publieke functie, zoals een hotel of horeca. Vasim en NYMAfabriek D lenen zich op die manier ook uitstekend voor meer publiekelijke
functies zoals horeca en leisure.

Zonering
Kunst/cultuur
Horeca
Multifunctionele hal
5

Innovatieve bedrijven
Sport/leisure
Maakbedrijven

Experimenteel
karakter

Hoogwaardig
karakter
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AVONTUUR
De herontwikkeling van NYMA maakt van
een oud en deels vervallen fabrieksterrein
een nieuwe hotspot in Nijmegen. Deze
ontwikkeling is anders dan gebruikelijke
gebiedsontwikkelingen. De basis is de
samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Samen hebben we afgesproken dat we de
ontwikkeling organisch willen oppakken.
Geen blauwdruk of masterplan, maar
ontwikkelen vanuit kansen die ontstaan en
bouwen vanuit een sterk proces met de
juiste partners. Dat vraagt om vertrouwen.
Vertrouwen in elkaar en vertrouwen in een
einde waarvan we nu nog niet weten hoe
het er precies uit gaat zien. Het is als een
avontuur. Let’s play.

- Ontwikkelteam NYMA Wie zijn wij? Sinds 2018 hebben wij ons verenigd in
het Ontwikkelteam NYMA. Als Ontwikkelteam zetten
wij de grote lijnen van de herontwikkeling uit. We zijn
Kwartiermaker

Ontwikkelaars

een publiek-private samenwerking waarbij ook de
eindgebruiker is vertegenwoordigd. Zo hebben de tot
nu toe geïnteresseerde eindgebruikers zich grotendeels
verenigd in de NYMA Ondernemerscoöperatie. Zij
zijn via een afvaardiging vanaf de start betrokken en
actief lid van het Ontwikkelteam. De andere leden
van het Ontwikkelteam zijn gemeente Nijmegen,
de kwartiermaker en sinds het voorjaar van 2019
zijn ook KlokGroep en Lingotto, twee professionele
projectontwikkelaars, toegetreden.
Wat betekent dit voor onze samenwerking? Hoe pakken
wij dit aan? We kiezen bewust voor een organische
ontwikkeling waarin wordt gestart met het proces
van herontwikkeling met een aantal partners en een
vastgesteld concept maar waarbij de wijze waarop het
concept tot stand komt en de verschillende rollen van
partners daarin fluïde zijn. Ook het Ontwikkelteam zelf
ontwikkelt zich in de tijd. Zo kunnen nieuwe partijen
zoals investeerders en huurders zich aansluiten. Ook
kunnen partijen weer uitstappen. We werken vanuit de
gestelde gebiedsvisie-kaders en eerder vastgestelde
randvoorwaarden.

Gemeente
bv.Investeerder A
Ondernemerscoöperatie
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bv. organisatie B

bv. huurder C

Kwartiermaker
De kwartiermaker is de voorzitter van het
Ontwikkelteam. De opdracht van de kwartiermaker
is voor een deel al gelukt, namelijk het opzetten
van het Ontwikkelteam. Vanuit deze unieke
samenwerking werkt de kwartiermaker aan het
tweede deel van de opdracht: het komen tot een
gezamenlijk ontwikkelplan voor NYMA.

Gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen heeft feitelijk twee rollen
in het Ontwikkelteam. Zo is de gemeente de
eigenaar van het terrein én streeft de gemeente
de eigen inhoudelijke doelen na en de doelen die
geformuleerd zijn in de gebiedsvisie.
Fade in-fade out
De gemeente kan op verschillende manieren de
ontwikkeling van het terrein faciliteren. Dit varieert
van verkoop van alle grond, verhuur en/of verkoop
van specifieke stukken grond of opstallen tot het
ontwikkelen van de grond in een publiek-privatesamenwerking. We zetten in op een stevige rol van
de gemeente bij het begin van de ontwikkeling.
Deze rol neemt naarmate de ontwikkeling vordert
af. Dit noemen wij het ‘fade in – fade out’ principe.
De gemeente als publieke ontwikkelaar dus, die zich
inzet om de gebiedsontwikkeling te conditioneren.
Door basisvoorwaarden te creëren ontstaat een
netwerk dat uiteindelijk op eigen kracht verder gaat.
Het lange termijnperspectief is dat de gemeente
de grond en de opstallen verkoopt en dat er in het

gebied een duurzame economie ontstaat, waarbij de
geldstromen in het gebied worden vastgehouden en
opnieuw geïnvesteerd worden. Het idee hierachter
is dat duurzame gebiedsontwikkelingen vragen om
nieuwe samenwerkingsvormen, waarin de burgers/
ondernemers een veel grotere rol hebben dan
voorheen.

NYMA Ondernemerscoöperatie
Het bundelen van de krachten van de huidige
gebruikers van het gebied met huurders uit het
succesvolle Honig-complex biedt veel kansen voor
de herontwikkeling van het gebied. De NYMA
Ondernemerscoöperatie is een organisatie van veelal
lokale ondernemers die de belangen behartigt van
ondernemers die zich op het ontwikkelde NYMAterrein willen vestigen of interesse hebben in het
gebied. Zo zijn op dit moment de Cultuurspinnerij
en ondernemers uit de Honig en Waalhalla lid van
de coöperatie. Daarom hebben we ingezet op een
vertegenwoordigende rol vanuit deze coöperatie in
het ontwikkelteam.

Ontwikkelaars: Lingotto en KlokGroep
De ontwikkelaars zijn het meest recent toegetreden.
Zij hebben ervaring met vergelijkbare ontwikkelingen
en brengen conceptuele denkkracht in. Daarnaast zijn
de lokale kennis en financiële draagkracht van deze
twee partijen een belangrijke toevoeging om samen
met de gemeente en de eindgebruikers te komen tot
een wervende, haalbare en organische ontwikkeling
van NYMA.
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- NYMA partnerschap In de gebiedsvisie voor NYMA is opgenomen dat bij de
herontwikkeling verschillende routes met bijbehorende
samenwerkingsvormen mogelijk zijn. Het NYMA
Ontwikkelteam fungeert tijdens de herontwikkeling
het overkoepelende en sturende orgaan. Voor de
ontwikkeling van NYMA zetten wij in op een bijzonder
partnerschap:
In ons partnerschap zitten ook de eindgebruikers (vaak
lokale ondernemers) aan tafel. Daarnaast nemen
gemeente, ontwikkelende partijen, investeerders en
bouwbedrijven ook plaats aan de ‘ontwikkeltafel’.
Afhankelijk van de specifieke beoogde ontwikkeling kan
de rolverdeling verschillen. Hieronder hebben we vier
‘maatwerk’ partnerschappen gevisualiseerd. De essentie
blijft gelijk: iedereen doet mee.

Dit laat onverlet dat wij ook kunnen concluderen dat onze
ambitie niet haalbaar blijkt te zijn. In een dergelijk geval
zijn alternatieve ontwikkelroutes mogelijk:
1. De gemeente verkoopt het terrein geheel of
gedeeltelijk direct aan geïnteresseerde (vaak
lokale) ondernemers met Collectief Ondernemend
Opdrachtgeverschap (COO) als uitgangspunt.
2. De gemeente verkoopt het terrein deels aan een
projectontwikkelaar die het in een PPS constructie
samen met de gemeente ontwikkelt binnen door de
gemeente gestelde randvoorwaarden.
3. De gemeente verkoopt het terrein volledig aan een
projectontwikkelaar die het zelf ontwikkelt binnen de
door de gemeente gestelde randvoorwaarden.

A. De eindgebruikers zijn in de lead als ontwikkelaar
i.s.m. een bouwbedrijf, investeerder etc. (Collectief
Ondernemend Opdrachtgeverschap, COO)
B. De eindgebruikers zijn in de lead als opdrachtgever
i.s.m. een gedelegeerd projectontwikkelaar,
investeerder etc. (Collectief Ondernemend
Opdrachtgeverschap, COO).
C. Een gespecialiseerde projectontwikkelaar is in de lead
i.s.m. eindgebruikers als kopers en/of huurders.
D. De gemeente is in de lead als ontwikkelaar i.s.m.
eindgebruikers als kopers en/of huurders.

Aansturing door
NYMA ontwikkelteam
juni ‘19

juli ‘19

aug.- sep.‘19

nov.- dec.‘19

nov.- dec.‘19

Selectieproces
initiatieven
Voorselectie
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Clustering
initiatieven

Ondersteuning
Business Case

Beoordeling
Business Case

Samenwerkingsverbanden opzetten

Verhouding
investeringsvolumes
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- Het speelbord Om ervoor te zorgen dat we samen goed kunnen
‘spelen’, moeten we bepaalde zaken op orde hebben.
Dit vormt onze startpositie. Denk aan de planning, het
bestemmingsplan, aanpassingen aan fysieke ruimte
zoals de openbare ruimte en infrastructuur, renovatie
van gebouwen, en het bieden van ruimte voor tijdelijke
functies. Dit vormt ons speelbord.
Planning
Renovatie gebouwen
Aanpassen bestemmingsplan

Ruimte voor tijdelijke functies
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Aanpassen fysieke ruimte

Planning
In de afgelopen jaren hebben we al hard gewerkt aan
de toekomst van NYMA. In 2016 zijn we officieel van
start gegaan. Een kick-off bijeenkomst en een groot
aantal gesprekken met stakeholders vormden het begin.
De Gebiedsvisie is juni 2017 vastgesteld door de
gemeenteraad. Eind 2017 is de kwartiermaker gestart. In
2018 hebben we de interesse van ondernemers gepeild
en is gestart met het gezamenlijk Ontwikkelteam. Begin
2019 zijn twee ontwikkelaars toegetreden tot dit team. In
de nieuwe samenstelling hebben we onze uitgangspunten
en ambitie uitgewerkt in deze Ontwikkelstrategie. Dit
‘kompas’ wordt voor de zomer van 2019 met het college
gedeeld.
Voor de komende periode gaan we aan de slag met het
Ontwikkelplan: onze belofte aan de stad. Dit verwachten
we eind oktober gereed te hebben en daarna ter
besluitvorming aan te bieden aan het college en de raad.
Half december 2019 wordt dan het Ontwikkelplan door
de raad vastgesteld.

Bestemmingsplan
Op dit moment zijn nog verschillende
bestemmingsplannen geldig in het totale plangebied. Het
voornemen is om voor het totale plangebied één nieuw
bestemmingplan te maken.
In een bestemmingplan staat vastgelegd wat er mag in
een gebied en aan welke beperkingen men zich moet
houden. Door vaststelling van het bestemmingplan
door de gemeenteraad ontstaat een juridisch kader
waaraan vergunningen aangevraagd en verleend kunnen
worden. Het bestemmingsplan geeft de belangstellenden
(ontwikkelende partijen/bedrijven) duidelijkheid over
wat men kan en mag. Bovendien geeft het de omgeving
(bewoners/bedrijven en andere belanghebbenden)
duidelijkheid over wat men kan verwachten.

Een nuttig kader dus dat we het liefst op korte termijn
goed uitgewerkt hebben. Kort na de vaststelling
van het Ontwikkelplan door de raad willen wij het
bestemmingsplan in procedure brengen. Na de periode
voor het indienen van zienswijzen en de verwerking
van deze zienswijzen willen we in maart 2020 het
bestemmingplan aanbieden aan het college. Voor de
zomer van 2020 verwachten wij dat het bestemmingsplan
wordt vastgesteld oor de raad.

Placemaking
De organische ontwikkeling van NYMA neemt enkele
jaren in beslag. Naast de huidige activiteiten van
Waalhalla en de stichting Cultuurspinnerij willen wij op
de korte termijn meer dynamiek op het terrein creëren.
Daarom is gekozen om NYMA nu al op de kaart te
zetten en te programmeren: placemaking met tijdelijke
huisvesting en evenementen. Om dit mogelijk te maken
moest de buitenruimte worden verbeterd, zoals het
aanbrengen van openbare verlichting, het verwijderen
van asbest en het plaatsen van een waterput en
traforuimte.
Om de levendigheid een eerste zetje te geven, kunnen
vanaf het voorjaar van 2019 evenementen plaatsvinden
op het terrein. Het buitenterrein is veilig en bruikbaar, de
nodige voorzieningen liggen er en de regels zijn duidelijk.
Er zal gericht geselecteerd worden op evenementen die
passen binnen de identiteit van NYMA.
Verder worden tijdelijke themazones gecreëerd waarin
een aantal, door het Ontwikkelteam geselecteerde,
ondernemers zich tijdelijk kunnen vestigen. Denk aan
thema’s als sport, horeca, evenementen, duurzaamheid en
innovatie. Bij de tijdelijke huisvesting gelden de volgende
uitgangspunten:
• Vestiging voor drie tot vijf jaar, zonder garantie voor
permanente vestiging op het terrein.
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• Kosten voor de aanleg van extra infrastructuur en
dergelijke zijn (deels) voor de ondernemer.
• Het initiatief heeft een programmatische aansluiting bij
de NYMA gebiedsvisie.
• De locatie moet veilig, schoon, duurzaam en heel zijn
én blijven.
• De ondernemer doet aan overlastpreventie.
• De ondernemer heeft een significante relatie met de
omgeving en een positieve impact op het gebied en
de stad.
• De ondernemer houdt zich aan het nog op te stellen
een horeca- c.q. terrassenbeleid.
• De locatie is openbaar toegankelijk.
• De ondernemer voldoet aan de Tijdelijk Anders
Gebruiken (TAG) criteria van de gemeente Nijmegen.

In dit aanbod willen wij zicht bieden op de ruimtelijke en
programmatische uitwerking van het concept, de vraag
en bijdrage van bekende en nieuwe eindgebruikers, de
samenwerking tussen partijen, de ‘financial engineering’
en haalbaarheid, en de fasering. Voor zover we hier
al uitspraken over kunnen doen, doen wij dit in deel 4
Verdieping.
Wij hebben er zin in. Let’s play.

Gebouwen
Wat betreft de gebouwen willen wij als Ontwikkelteam het
liefst zo veel mogelijk behouden. De gebouwen bepalen
voor een belangrijk deel de sfeer en karakter en daarmee
de identiteit van het gebied. Renovatie is noodzakelijk
omdat veel gebouwen in slechte staat verkeren. Dat
blijkt uit het onderzoek van het bureau Monument In
naar de staat van de gebouwen. Ook is een schatting
gemaakt van de investeringskosten voor het opknappen
van de gebouwen. Mede op basis van dit onderzoek zal
bepaald worden welke gebouw(delen) worden behouden
en hoe wij de renovatie gaan faseren.

- Let’s play In april en mei 2019 heeft het Ontwikkelteam deze
Ontwikkelstrategie (NYMA OS) opgesteld. Het is een
strategisch vertrekpunt waarin de belangrijkste principes
voor de herontwikkeling van NYMA zijn vastgelegd
(deel 3 Spelregels). Gezamenlijk werken we zo naar
een ontwikkelplan: een belofte aan de stad voor de
herontwikkeling van NYMA.
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SPELREGELS
Een organische ontwikkeling vraagt om
vertrouwen. Het vraagt om duidelijke
randvoorwaarden. Een duidelijke stip op de
horizon. Een kompas kan niet ontbreken om
met alle partners op de bestemming aan te
komen. Wij hebben een aantal spelregels
opgesteld voor ons avontuur, gebaseerd
op de Randvoorwaarden herontwikkeling
NYMA-kwartier (2016) en NYMA
Gebiedsvisie (2017). De spelregels vormen
ons kompas. Het zijn er drie.

Echt NYMA
NYMA is meer dan een aantal gebouwen op twee
terreinen. Het is één gebied met daarin diverse
interessante gebouwen en functies zoals de Vasim en de
NYMA fabriek met de Watertoren. Wat maakt het gebied
bijzonder? Wat bepaalt het NYMA DNA?

Watertoren (gemeentelijk monument)
Eye-catcher, icoon, publieke functie,
uitvoering en afwerking in hoge
kwaliteit, eigentijds modern welke recht
doet aan de monumentale status.

Samenwerking
gebiedsvisie Waal
Energie

In het Rivierterras ontmoeten de stad en de rivier elkaar,
waarbij het rivierlandschap zoveel mogelijk doorklinkt
in de inrichting van het vaste land. Dit landschap bestaat
uit ruigte, struiken en ‘spontaan’ opschot van bomen. De
rivier heeft een grote aantrekkingskracht. Langs de rivier is
de ruimte voelbaar en lijkt de stad eventjes ver weg. Op
sommige punten kan het eindpunt aan de rivier aanleiding
geven om de beleving van de rivier te benadrukken, door
bijvoorbeeld een bijzonder uitkijkpunt te maken. Samen
met de oost-westverbindingen vormen de verbindingen
naar de rivier een fijnmazig netwerk.
Het deel van de Winselingseweg dat tussen de NYMAfabriek en de Vasim door loopt was vroeger onderdeel
van een dijk van het fort Krayenhoff richting Weurt.
15

Toekomstige uitbreiding
bedrijventerrein

Optoppen bestaande
bebouwing (indicatief)
Nieuwbouw (indicatief)

Gebouwen Nymafabriek incl. Looggebouw
Gevel aan zuid en oostzijde hoogwaardig en kwalitatief.
Naar de binnenruimte kan het ruiger, eenvoudiger, maar
stijlvol. Ruimte voor experiment circulair bouwen

NYMA Boulevard

Overgangszone
(recreatie en beweging)
Rivierterras
Verbinding naar het water

Intensief

Luw

Kolk
Levendig plein
(evenementen)

Optoppen bestaande
bebouwing (indicatief)

Vasim (Multifunctioneel gebouw)
Hoogwaardig en kwalitatief, eigentijds en
modern. Bij de inrichting dient aansluiting
gezocht bij de architectonische kwaliteiten
van het gebouw en worden versterkt.

Nieuwbouw (indicatief)
Eigentijds en modern. Het
ontwerp is afgestemd op zijn
omgeving .
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Het maakt tegenwoordig nog steeds deel uit van de
waterkering. De Winselingseweg deelt het gebied nu
nog in twee delen maar zal als NYMA Boulevard de
verbindende factor vormen om er één gebied van te
maken.
Het Vasimgebouw is gebouwd op een gedempte kolk en
ligt hierdoor lager dan het omringende gebied. Later is de
vorm van de kolk mede vormgegeven door het tracé van
het spoorlijntje dat liep tot het Looggebouw. De typische
vorm zorgt ervoor dat het karakteristieke Vasimgebouw
wordt benadrukt en geeft ook intimiteit. Om dat gevoel te
versterken wordt de kolk stevig aangezet met beplanting
en op sommige plekken met bebouwing.
Bij de ontwikkeling, programmering en de marketing
van NYMA denken wij vanuit het gehele gebied. Hierbij
respecteren wij en versterken wij de authentieke historische
structuur en het industriële erfgoed van het gebied. We
benutten perspectieven, zichtlijnen, uitkijkpunten en de
gebouwen. Wij laten het NYMA DNA niet verloren gaan.

Circulair NYMA
Duurzaamheid moet hand in hand gaan met de
ontwikkeling van NYMA. Dit betekent dat wij kiezen voor
duurzame en circulaire oplossingen en dit ook stimuleren
voor bijvoorbeeld milieuvriendelijk verkeer. De circulaire
economie is het uitgangspunt. Voor ons en voor de
toekomstige ondernemers op NYMA. In een circulaire
economie maximaliseren wij de herbruikbaarheid van
producten en grondstoffen om waardevernietiging te
minimaliseren.
Wij werken aan de transitie naar een duurzame en
circulaire economie. Dat betekent dat wij pro-actief
mogelijkheden van de circulaire economie voor NYMA
verkennen met lokale partijen en partners als Engie,
Indigo en Nuon.

17

Open NYMA
NYMA is van iedereen. Het is een plek van ondernemers
en bezoekers. De eindgebruikers staan centraal en
versterken elkaar. Het is een plek om te verblijven en
samen te komen. Het is geen plek van concurrentie, maar
van complementariteit. Het is een plek van het experiment.
We activeren het gebruik van de ruimte in én om de
gebouwen. We stimuleren mensen/ondernemers tot
culturele en economische ontwikkeling. We werken
aan ontmoetingsplekken en creëren publieke ruimte en
publieke infrastructuur. Wij ontwikkelen vraag-gestuurd.
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VERDIEPING
Voor een aantal onderwerpen is nu al meer
informatie beschikbaar. Dit delen we graag.
Het gaat om verdiepende informatie over
de locatie, (juridische) kaders, risico’s,
financiën, fasering, samenwerking, planning
en omgevingsmanagement.

Locatie
Ruimte
(juridische) kaders
Financiën
Risico’s
Fasering
Samenwerking
Planning
Omgevingsmanagement

19

20
27
29
33
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39
41
43

- Locatie –
Het plangebied is gelegen aan de Waal, direct aan
de nieuwe stadsentree in de vorm van de stadsbrug De
Oversteek. Het gebied ligt op de overgang van een
grootschalig industrielandschap ten westen van het
plangebied (centrale en containeroverslag) naar een
kleinschaliger stedelijk gebied ten oosten van het gebied
(Waalfront).
De afstand tot het stadscentrum is ongeveer 1,5 km.
NYMA ligt decentraal in de stad, maar heeft wel
een goede aantakking op de wegenstructuur. Voor
gemotoriseerd verkeer is het terrein bereikbaar via de
Waalbandijk en de Energieweg. Langzaam verkeer
kan onder meer via de snelfietsroute in het Waalfront
en aansluiting op boulevard en in de toekomst via het
beoogde struinpad aan de Waalzijde worden bereikt.

In de omgeving vinden diverse veranderingen plaats; de
stadsbrug ‘De Oversteek’ is een belangrijke nieuwe entree
van de stad, het bedrijventerrein Mercuriuspark wordt
herontwikkeld en het Waalfront wordt omgevormd naar
een woningbouwlocatie. De voormalige energiecentrale
wordt getransformeerd naar een duurzaam
energielandschap, waarbij de centrale plaats maakt voor
andere vormen van energieopwekking, zoals biomassa
en zonne-energie.

Het gebied kent een aantal kenmerkende gebouwen:
Vasim, NYMA-fabriek A, B, C en D, Watertoren en
Looggebouw.
Mede door de gebouwen kan het gebied worden
verdeeld in verschillende deelgebieden. Het terrein
van de NYMA fabriek heeft een oppervlakte van 2,6
ha (ca. 200 bij 130 meter). Dit perceel ligt buitendijks.
Door de hoogteligging van ca. 14,00 meter +NAP is het
overstromingsrisico gering, maar bij de herontwikkeling is
de ligging buitendijks een belangrijk aandachtspunt. De
Vasim heeft een oppervlakte van 3,2 ha (ca. 240 bij 170
meter) en ligt binnendijks. Het totale plangebied bedraagt
ca. 7,5 ha Het terrein ligt deel in een oude kolk (wiel),
welke is opgevuld met (oorlogs)puin.
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Samenhang NYMA gebied
met de omgeving

Engie (Gebiedsvisie Waal Energie)
Het gebied van Engie is nog volop in op in transitie naar een
duurzaam energiepark. Met Engie wordt samenwerking gezocht
op het gebied van duurzame energie en zal worden gekeken of
het terrein kan worden opengesteld en/of routes kunnen worden
doorgetrokken. Op raakvlakken zal nader onderzoek plaatsvinden
(bv. ontsluiting).
Uitbreiding
bedrijven

BCTN
Containeroverslag.
Liander

21

NYMA fabriek Vasim

Batavia

Batavia / De Biezen
Bewoners betrekken. Voorkomen van
overlast. Bijdragen aan levendig gebied,
samen moeten we het maken.
Waalpromenade

Fortpark

Honig
Vanuit de NYMA is het gewenst dat er activiteiten
blijven op het Honig-complex. Stapsteen,
interactie en samenwerking kruisbestuiving.

Voetgangersbrug
(in onderzoek)
Handelskade

Te ontwikkelen gebied
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Ontwikkelingen rondom de
Waal / NYMA terrein
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Gewenste ontsluiting
NYMA terrein

Hoofdontsluiting
(motorvoertuigen)
Expeditie verkeer
(incidenteel)

NYMA
boulevard

Knip (motorvoertuigen)
Calamiteitenontsluiting

Langzaam
verkeerroutes
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Vasim
Staat: redelijk
Opp. footprint: 4.840 m2
Opp. BVO: 10.800 m2
NYMA-fabriek A
Staat: zeer matig
Opp. footprint: 2.050 m2
Opp. BVO: 2.050 m2
NYMA-fabriek B
Staat: zeer matig
Opp. footprint: 1.850 m2
Opp. BVO: 4.100 m2
NYMA-fabriek C
Staat: redelijk
Opp. footprint: 3.160 m2
Opp. BVO: 4.750 m2
NYMA-fabriek D
Staat: matig
Opp. footprint: 1.470 m2
Opp. BVO: 2.2052
Looggebouw
Staat: zeer matig
Opp. footprint: 820 m2
Opp. BVO: 1.640 m2
Watertoren
Staat: zeer matig
Opp. footprint: 75 m2
Opp. BVO: 320 m2
25

Aanwezige gebouwen op
het NYMA terrein

Looggebouw

Watertoren

NYMA-fabriek

D
A
B

C

Vasim
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- Ruimte Voor NYMA geldt een aantal
richtinggevende uitgangspunten voor de
verdere ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
van NYMA.
Rivierterras
In deze zone ontmoeten de stad en de rivier elkaar,
waarbij het rivierlandschap zoveel mogelijk doorklinkt
in de inrichting van het vaste land. Dit landschap bestaat
uit ruigte, struiken en ‘spontaan’ opschot van bomen. Als
tegenhanger van dat idyllische beeld sijpelt het industrieel
en stedelijk landschap door naar dit vlak.
Verbindingen naar de Waal
De rivier heeft een grote aantrekkingskracht. Langs de
rivier is de ruimte voelbaar en lijkt de stad eventjes ver
weg. De verbindingen naar de rivier leiden naar dit
moment, het zijn de schakels naar het achterland. Op
sommige punten kan het eindpunt aan de rivier aanleiding
geven om de beleving van de rivier te benadrukken, door
bijvoorbeeld een bijzonder uitkijkpunt te maken. Samen
met de oost-westverbindingen vormen de verbindingen
naar de rivier een fijnmazig netwerk.
NYMA-boulevard
Het deel van de Winselingseweg dat tussen de NYMAfabriek en de Vasim door loopt was vroeger onderdeel
van een dijk van het fort Krayenhoff richting Weurt.
Tegenwoordig maakt dit stuk nog steeds deel uit van de
waterkering. De Winselingseweg deelt nu NYMA nog in
twee delen. De NYMA-boulevard is een uitwisselingszone
tussen noord en zuid en oost en west. Voor deze functie
zal de huidige weg voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer worden afgesloten en als een verblijfsruimte
worden ingericht.
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De Kolk
Het Vasimgebouw is gebouwd op een gedempte kolk
(= gat ontstaan na een dijkdoorbraak) en ligt hierdoor
lager dan het omringende gebied. Later is de vorm
van de kolk mede vormgegeven door het tracé van het
spoorlijntje dat liep tot het Looggebouw. De typische
vorm zorgt ervoor dat het karakteristieke Vasimgebouw
wordt benadrukt en geeft ook intimiteit. Om dat gevoel te
versterken wordt de kolk stevig aangezet met beplanting
en op sommige plekken met bebouwing. Het talud van
de Winselingseweg leent zicht bij uitstek als een groene
tribune voor het evenemententerrein.
Industrieel NYMA
De bestaande industriële identiteit wordt versterkt
door, waar mogelijk, het behouden van de bestaande
gebouwen en het in de openbare ruimte laten doorklinken
van de industriële sfeer door een stoere en robuuste
inrichting.

NYMA-boulevard
Verbindingen naar
het water
Rivierterras

Stedelijk wonen
(Koningsdaal)

Kolk

Industrieel -NYMA

Fortpark
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- Kaders Gebiedsvisie en randvoorwaarden
herontwikkeling NYMA-kwartier
De Ontwikkelstrategie is een vervolg op de ‘NYMA
Gebiedsvisie’ en ‘Randvoorwaarden Herontwikkeling
NYMA-kwartier’. De randvoorwaarden zijn in juni
2016 door het college vastgesteld. De gebiedsvisie
in medio 2017 door de raad. Beide documenten zijn
openbaar beschikbaar. Voortschrijdend inzicht kan een
andere kijk op de ontwikkeling van de NYMA geven
dan in deze documenten is vastgelegd. In het geval van
tegenstrijdigheid van de andere documenten zijn de
uitgangspunten in deze Ontwikkelstrategie leidend.

Bestemmingsplan
Op dit moment zijn er nog verschillende
bestemmingsplannen geldig in het totale plangebied,
waarbij sommige een deel van de gewenste
ontwikkelingen niet faciliteren, zoals het oude
bestemmingplan voor CP Kelco. Het voornemen is om
voor het totale plangebied één nieuw bestemmingplan te
maken.
Een bestemmingplan legt vast wat er mag in een gebied
en aan welke beperkingen men zich moet houden.
Een bestemmingplan wordt vastgesteld door de
gemeenteraad. Zo ontstaat een juridisch kader op basis
waarvan vergunningen aangevraagd en verleend kunnen
worden. Het bestemmingsplan geeft de belangstellenden
(ontwikkelende partijen/bedrijven) duidelijkheid over
wat men kan en mag. Bovendien geeft het de omgeving
(bewoners/bedrijven en andere belanghebbenden)
duidelijkheid over wat men kan verwachten.
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De basis voor het bestemmingsplan is het
stedenbouwkundig plan (dat beschrijft bouwmassa,
bouwlocaties en bouwhoogtes) in combinatie met de
beschrijving van de activiteiten die we willen faciliteren.
Op basis van deze input wordt door specialisten vanuit
diverse vakdisciplines een ontwerpbestemmingsplan
opgesteld dat getoetst wordt door andere
overheidsorganen die mogelijk belang hebben bij de
ontwikkeling (denk daarbij aan het Waterschap en
Rijkswaterstaat in verband met de dijk). Afhankelijk van
mogelijk ingediende bezwaren moeten we rekening
houden met een proceduretijd van één tot anderhalf jaar.

MER
Voor sommige grote ontwikkelingen is men verplicht een
Milieu Effect Rapportage op te stellen (MER) of geldt
een MER-beoordelingsplicht. Zo’n rapport is nodig voor
het nemen van een MER-plichtig besluit. In het geval van
NYMA zal de vaststelling van het bestemmingsplan het
mogelijke MER-plichtige besluit zijn. Er zijn specifieke
normen die aangeven of er wel of geen MER opgesteld
moet worden. Indien de ontwikkeling onder deze
normen blijft, moet het bevoegd gezag door middel van
een vormvrije MER nagaan of deze activiteit mogelijk
aanzienlijke milieugevolgen heeft en er dus een MERbeoordeling nodig is.
Naar aanleiding van de vereisten van de gewijzigde
MER-richtlijn bestaat er sinds 16 mei 2017 nauwelijks
nog verschil tussen de formele en de vormvrije MERbeoordelingsprocedure. Uit eerdere toetsing bleek dat
er geen MER nodig is voor de gewenste ontwikkeling.
Dat betekent dat er dan een vormvrije MER opgesteld
moet worden. Zodra gestart wordt met het opstellen
van het bestemmingsplan wordt op basis van de
meest recente informatie (gewenst programma met
de daarbij behorende milieubelasting en de meest
recente wetgeving) deze toetsing herhaald om de
juiste MER-procedure toe te passen. In het geval dat
toch de conclusie komt dat een MER nodig is, zullen

Vigerend
bestemmingsplan
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de onderzoeken daarvoor worden gestart en zal de
rapportage worden opgesteld. Die rapportage zal
een onderligger zijn voor het bestemmingsplan en qua
procedure (zienswijzen, beroep/bezwaar) deels gelijk
oplopen met de bestemmingsplanprocedure.

Milieunormen
In het nieuwe bestemmingplan wordt vastgelegd wat voor
soort bedrijven zich kunnen vestigen en dus ook welke
beperkingen er zijn qua milieubelasting. Bedrijven die zich
willen vestigen zullen een vergunning moeten aanvragen.
Bij de beoordeling van die aanvraag zal onder andere
gekeken worden of de activiteiten passen in het gebied.

Geluidsnormen
Bij het opstellen van het bestemminsplan wordt ook
gekeken naar mogelijke geluidsbronnen in relatie tot
geluidsgevoelige bestemmingen en wordt zo nodig
een geluidszonering voorgeschreven. Daarnaast blijft
uiteraard de APV van kracht. Er moet nog gekeken
worden op welke wijze we de geluidsoverlast binnen
het terrein en vanuit het terrein naar de omgeving gaan
begrenzen.

Flora en Fauna
Inmiddels heeft Bureau Waardenburg een Quickscan
Flora & Fauna uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er
vervolgonderzoek nodig is voor vleermuizen. Daarnaast
moeten de werkzaamheden buiten het broedseizoen
plaatsvinden. Voor het overige gelden geen
belemmeringen.

31

Aanbestedingsplicht bij
gebiedsontwikkeling
Om in de nabije toekomst te kunnen beoordelen of er wel
of niet aanbestedingsplicht bij de herontwikkeling van
NYMA geldt, is het allereerst zaak om te bepalen of de
herontwikkeling van NYMA overheidsopdrachten gaat
omvatten. In dat geval is de wet- en regelgeving van
aanbesteding namelijk van toepassing.
Op basis van de Aanbestedingswet 2012 is sprake van
een overheidsopdracht bij werken, leveringen, diensten
of een raamovereenkomst. Bij gebiedsontwikkeling moet
hierbij onder meer gedacht worden aan de aanleg van de
openbare ruimte door een marktpartij en de ontwikkeling
hiervan, de realisatie van een openbare parkeergarage
of een multifunctionele accommodatie in opdracht van
de gemeente. Zolang er geen sprake is van de uitvoering
van overheidsopdrachten, is de aanbestedingswet- en
regelgeving niet van toepassing op de samenwerking
tussen de gemeente en één of meerdere betrokken
marktpartijen. Mocht de realisatie van publieke functies
of de openbare ruimte in opdracht van de gemeente in
de toekomst aan de orde zijn, dan wordt hiervoor een
afzonderlijke aanbestedingsprocedure gevoerd. Een,
mogelijk al betrokken, marktpartij kan deze opdrachten
dan niet zomaar één op één uitvoeren.
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- Financiën Gebiedsontwikkeling is mogelijk wanneer
de opbrengsten hoger zijn dan de kosten
en er financiering beschikbaar is. Maar,
meer nog dan in de tijd waarin klassieke
gebiedsontwikkeling bijna automatisch tot
hoge opbrengsten leidde, is financiering
van projecten in de huidige tijd een extra
aandachtspunt.
In het verleden waren banken soepel met het verstrekken
van leningen en hypotheken, tegenwoordig komen
er sneller alternatieve financieringsbronnen in beeld.
Om de financiering van een gebiedsontwikkeling rond
te krijgen, is het meer en meer noodzakelijk om te
beschikken over een business case die klopt. Dit betekent
dat een gebiedsontwikkelingsproject goed doordacht en
onderbouwd moet zijn. Er mag bijvoorbeeld geen sprake
zijn van overprogrammering. Ook willen investeerders
en financiers zien dat betrokken partijen zelf substantieel
risico dragen in het project.
Bij de organische gebiedsontwikkeling van NYMA is, in
tegenstelling tot bij de klassieke gebiedsontwikkeling, de
behoefte aan nieuwe financieringsinstrumenten groot.
Door de andere wijze van ontwikkelen, waarbij de
eindgebruiker centraal staat en meer aandacht is voor de
transformatie van bestaand vastgoed, loont het om nieuwe
financieringsvormen zoals fondsvorming, ingroeimodellen
en crowdfunding te onderzoeken.
Naast de nieuwe financieringsvormen is er nog
een manier om anders met verbouwingskosten en
investeringen om te gaan. Niet alles hoeft in keer
verbouwd te worden: een van de voordelen van
herbestemming boven nieuwbouw.
Bij veel herbestemmingsprojecten/herontwikkelingen
worden de gebouwen in fases verbouwd. Dat bespaart
niet op de (uiteindelijke) investeringskosten, maar wel op
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de financieringslasten. Een voorbeeld is het Klokgebouw
op Strijp S dat in een periode van zeven jaar in twaalf
fasen geheel is verbouwd. De kwaliteit en de waarde van
dit rijksmonument is zo stapsgewijs naar een hoger niveau
gebracht.

Gebiedsfonds
Dankzij de inzet van nieuwe financieringsvormen kun je
de businesscase positief beïnvloeden., denk hierbij aan:
•
•
•
•
•

Het beperken van kosten;
Het creëren van (extra) opbrengsten;
Het inzetbaar maken van opbrengsten;
Het integreren van exploitaties;
Het regelen van financiering.

Van de nieuwe financieringsvormen willen wij
aankomende periode in ieder geval de mogelijkheden
van een NYMA Gebiedsfonds verder onderzoeken. Een
gebiedsfonds is in dit verband te definiëren als:
Een verdienmodel waarin verschillende typen
investeerders (overheden, private partijen en
maatschappelijke organisaties) in ruil voor een
aandeelhoudersrol en medezeggenschap hun middelen
bundelen en samenwerken om korte- en lange termijn
financiering te faciliteren voor het integraal ontwikkelen en
beheren van een gebied.
In Nederland is voor dit type fonds nog weinig
vergelijkingsmateriaal. Daarom kijken wij ook naar goede
voorbeelden in bijvoorbeeld Engeland. Het gebiedsfonds
van Chiswick Park in Londen biedt een dergelijk
praktijkvoorbeeld (www.enjoy-work.com).

Exploitatie
De aankomende periode worden verschillende
scenario’s voor de grondexploitatie (GREX) van
NYMA doorgerekend. Hierbij kent de bepaling van de
marktwaarde van de grond en van de opstal een aantal
uitdagingen. Om te beginnen is het niet eenvoudig om het
terrein, bij wijze van benchmark, met een ander terrein in
Nijmegen ter vergelijken.
Zo is de grond (deels) vervuild, is het merendeel van de
oude gebouwen in een vervallen staat en is er asbest
aanwezig. De renovatie van de gebouwen en de
asbestverwijdering hebben substantiële kosten tot gevolg
en geven daarmee een negatieve invloed op de huidige
opstalwaarde.
Wat betreft de waardeontwikkeling van de grond kan
er vanuit worden gegaan dat de waarde gelijk blijft of
stijgt met de inflatie. Waardestijging is ook mogelijk,
bijvoorbeeld door te investeren in NYMA bv evenementen
terrein), Ook kunnen locaties in de omgeving een positief
effect hebben op de waardeontwikkeling van de grond.

Modellen verhuur en/of verkoop grond
en opstal

erfpachtconstructie grond/opstal).
• De gemeente verkoopt (eventueel gefaseerd) opstal
en bijbehorende grond met behoud van de grond in
de buitenruimte.
Bij de verkoop van kavels door de gemeente aan
één of meerdere marktpartijen speelt het Müllerarrest (Arrest van het Hof van 25 maart 2010,
ECLI:EU:C:2010:168) een rol. Verkoop van grond is in
beginsel niet aanbestedingsplichtig. In beginsel, want uit
het Müller-arrest volgen de cumulatieve voorwaarden
(Müllercriteria) op basis waarvan een in beginsel niet
aanbestedingsplichtige verkoop van overheidsgrond,
alsnog aanbestedingsplichtig kan worden.
Beoogde systhematiek GREX

kosten & opbrengsten
Gebiedsexploitatie

kosten & opbrengsten
Gebouw X

kosten & opbrengsten
Gebouw Y

Bij de herontwikkeling van NYMA kan voor één enkele
of voor een of meerdere combinaties van de volgende
modellen voor verhuur en/of verkoop worden gekozen:
• De gemeente blijft eigenaar en verhuurt de grond en
opstal marktconform.
• De gemeente hanteert een huur/koop-model (de
eindgebruiker kan zo al hurend kopen).
• De gemeente verkoopt (eventueel gefaseerd) alle
grond en opstal.
• De gemeente verkoopt (eventueel gefaseerd)
alleen opstal en behoudt de grond (met bijv. een

Huurdifferentiatie

Grond/opstal

Exploitatie
binnen- &
buitenruimte

Cashflow

Ontwikkelstrategie NYMA, juni 2019 34

- Risico RiD

35

Fase/Thema

Onderdeel

Afwijking

2

Fin. Haalbaarheid

ontwikkeling

Kosten staan niet in verhouding tot ambitie en mogelijke opbrengsten

4

Fin. Haalbaarheid

ontwikkeling

Geen overeenstemming over investeringen

5

Fin. Haalbaarheid

bouw

Beoogde winstmarge voor ontwikkelaar niet realiseerbaar

8

Samenwerking

Ontwikkelteam

Ontwikkelteam komt niet tot een gezamenlijk resultaat

11

Omgeving

draagvlak

Geen draagvlak bij bewoners en bedrijven voor deze ontwikkeling

16

Plaatsing en Beheer

programma

Geen coherente programmering

18

Plaatsing en Beheer

programma

Gebied onvoldoende levendig

19

Plaatsing en Beheer

initiatieven

Actieve programmering (buiten) wordt lastig i.v.m. leefbaarheid
(belasting omgeving)

21

Plaatsing en Beheer

selectie

Belangstellenden haken af

30

Besluitvorming

juridisch

Niet voldoen aan aanbestedingsrichtllijnen / voorwaarden /regels
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Plaatsing en Beheer

selectie

Te weinig /geen ruimte voor meer experimentele initiatieven
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Samenwerking

Ontwikkelteam

Verstorende processen buiten het team om (bijv. onjuiste informatie
verstrekken of te vroeg informatie vertrekken aan achterban)

Oorzaak

Gevolg

Indicatieve score

•
•

geraamde bouwkosten (met behoud gebouwen) hoog.
huuropbrengsten onvoldoende (op basis van huidig huurniveau
Honig/Vasim

•

Geen haalbaar plan /geen business case

5

•
•

verschil van mening /geen gezamenlijk standpunt
verschillende financiële belangen

•
•
•

niet slagen/verbreken samenwerking
geen gebiedsfonds
vertraging

3

•

kosten t.o.v. opbrengsten (via beoogde gebruikers) niet in
verhouding

•

2

•

beoogde gebruikers kunnen huren niet
opbrengen
ambitie (concept) komt onder druk

•
•

beëindigen samenwerking
vertraging (stap terug in het proces)

4

•
•
•

bezwaren/klachten
imagoschade
politieke onrust (klachten e.d. die direct bij
raadsleden/wethouders binnen komen)

5

•
•

onvoldoende aantrekkingskracht
geen business case voor initiatieven

1

•

1

•

leegstand / onvoldoende opbrengsten/omzet/
winst
afnemend aantal bezoekers/klanten

veel klachten vanuit omgeving over eerdere activiteiten
(evenementen en andere initiatieven)
geen goede programmering totale gebied (overlap met als
gevolg geluidsoverlast, parkeer/verkeer overlast)
teveel programmering (elk weekend overlast i.p.v. incidenteel)

•
•

minder aantrekking van bezoekers
gebied minder levendig

1

proces duurt te lang m.n. maken van keuzes , waardoor bedrijven
kiezen voor andere locatie met name voor bedrijven die nu in
Honig zitten die niet kunnen wachten
teleurstelling over de gekozen richting (concept)
eigen inschatting dat men niet kan voldoen aan selectiecriteria
en/of huurprijzen

•
•

haalbaarheid onder druk
minder zicht op vulling ruimtes

2

•

werk en/of diensten worden op onjuiste wijze aanbesteed

•
•
•
•

klachten
imagoschade
richtzaken
vertraging

1

•
•

bestemmingplan e.d. geven onvoldoende ruimte
financiële bezwaren

•

verarming concept door ontbreken belangrijke
doelgroepen

2

•
•
•

onvoldoende commitment voor de gekozen samenwerking
niet houden aan afspraken
andere belangen (verborgen agenda?)

•

chaos (niet beheersbare communicatie stromen)

2

•
•
•
•

geen overeenstemming over samenwerkingsmodellen
geen overeenstemming over business case
geen overeenstemming over identiteit en/of programma
eigen belang weegt zwaarder dan gezamenlijk belang (of
gezamenlijk belang wijkt te sterk af van eigen belang)

•

onvoldoende aandacht voor informeren en participeren van
bewoners en aanliggende bedrijven (incl. het niet voldoen aan
eerdere toezeggingen/afspraken)
angst voor overlast (verkeer/lawaai)
ontwikkeling wordt gezien als concurrerend (bijv. horeca)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niet denken vanuit het concept/geen goede vertaling van het
concept naar te huisvesten initiatieven
individuele belangen prevaleren boven gezamenlijke belangen
te weinig dynamiek door ontbreken urgentie zoals bijv. bij
tijdelijkheid (zoals bij Honig)
vooral business as usual en geen vernieuwing in de tijd
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- Fasering Faseren en organisch ontwikkelen lijken
elkaar tegen te spreken, maar niets is minder
waar. Het is juist zaak om het ‘speelbord’
op orde te hebben. Daartoe hebben we de
volgende fasering opgesteld.
Het streven is om in het najaar van 2019 de eerste
bedrijven te contracteren voor een definitieve vestiging
op NYMA. Zoals eerder genoemd wordt het terrein
gefaseerd ontwikkeld. De fasering hangt af van
verschillende aspecten. Enerzijds is het afhankelijk van
de kansen die zich voordoen. Anderzijds hebben we
te maken met de ontmanteling van Honig en de slechte
onderhoudsstaat van de gebouwen. Op basis van deze
situatie is onderstaande indicatieve fasering bepaald.

Fase 1 - 2018 / 19
In de huidige situatie gebruikt de Cultuurspinnerij het
Vasimgebouw en gebruikt Waalhalla een deel van de
NYMA-fabriek. Beide partijen gebruiken de gebouwen
tijdelijk.
Start van de ideevorming rondom het Vasimgebouw.
Zowel de bouwkundige en architectonische uitwerking,
als de toedeling van de toekomstige ondernemers in het
Vasimgebouw is een complex vraagstuk en vergt enkele
jaren aan voorbereidingstijd en bouwtijd.

Fase 2 - 2019 / 20
De aandacht gaat als eerste uit naar het ‘open’ deel
van de NYMA-fabriek, omdat dit deel bouwkundig
het slechtste is en niet lang kan wachten op
herstelwerkzaamheden. Bovendien is het gewenst
dat er meer activiteiten op het NYMA-fabrieksterrein
zullen ontplooien. Daarnaast is er mogelijk zicht op een
definitieve invulling van een deel onder
of naast de Oversteek.

Fase 3
Verdere invulling NYMA-fabriek.

Fase 4
Bouwfase Vasimgebouw. Voor de aanpak van
het Vasimgebouw dient het gehele gebouw vrij ter
beschikking te zijn aan de bouwer. De ervaring leert
dat het verbouwen van een pand dat in gebruik is
veel kostbaarder (en complexer) is dan het gefaseerd
aanpakken van het lege pand. Ingeschat wordt dat de
(ver)bouwtijd een jaar zal duren. De uitvoering zal in
één hand worden gelegd. Tijdens de verbouwing zullen
de gebruikers die daarna in het Vasim-gebouw kunnen
terugkeren terechtkunnen in een tijdelijke huisvesting op
de NYMA.

Fase 5
Het Vasimgebouw is gereed en er volgt een verdere
invulling van de andere bouwmogelijkheden.
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Fase 1 (2019)

Fase 2 (2020)

Fase 4

Fase 5

Fase 3 (sluiting Honig 2021)

Geen invulling
Bestaand tijdelijk gebruik
Tijdelijk gebruik
Definitieve invulling
Zoekgebied bebouwing

Ontwikkelstrategie NYMA, juni 2019 38

- Samenwerking Geïnteresseerde ondernemers
6%
16%

9%

6%

7%

35%

46%
Creatieve bedrijven
Urbansports
Kunst / Cultuur
Evenementen
Horeca
Leisure/gaming
Hotel

15%

14%

5%
4%

22%

15%

Segmentering volgens
uitgangspunt bestemmingplan

Segmentering
aanmeldingen (totaal)

Totaal aangemeld aantal m2
Totaal beoogd aantal m2

Huurders uit de Vasim
Huurders uit de Honing

38%

33700 m2

29025 m2

23075 m2
62%

ca. 6000 m2
aanbod van buitenaf.

Totaal beoogd aantal m2 vs
totaal aangemeld aantal m2
Cijfers: mei 2019
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ca. 4000 m2 extra
marktvraag nodig.

Totaal aantal m2 vanuit huidige
huurders Honing & Vasim

Opzet organogram Beheerorganisatie
NYMA
Beheerorganisatie

Gebouweigenaar

Gebouweigenaar

Gebouweigenaar

Hoofdhuurder

Hoofdhuurder

Hoofdhuurder

Hoofdhuurder

Onderhuurder

Onderhuurder

Onderhuurder

Onderhuurder

Gezamenlijke ambities NYMA Ontwikkelteam
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- Planning Onderstaande planning geeft op hoofdlijnen een beeld
van de belangrijkste stappen die tijdens het proces
relevant zijn.

Selectieproces ondernemers
juni ‘19

Voorselectie

Aansturing door
NYMA ontwikkelteam

juli ‘19

aug.- sep.‘19

Clustering
initiatieven

Ondersteuning
Business Case

Ontwikkelproces NYMA
juli ‘19

juli ‘19

Bouwkundig
onderzoek

Taxatie grond en
gebouwen

aug. ‘19

Combinaties
deelontwikkelingen
en selectieproces
gebieds- en
gebouwniveau

sept. ‘19

Advies
planeconomie

sept. ‘19

Stedenbouwkundige
uitwerking

Werkzaamheden NYMA / verhuizing Honigcomplex
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sept. ‘19

Input businesscases
NYMA ondernemers

sept. ‘19

Advies aanbesteding,
staatssteun,
governance,
grondbeleid

nov.- dec.‘19

Beoordeling
Business Case

okt. 2019

Afronden
Ontwikkelplan

nov.- dec.‘19

Samenwerkingsverbanden opzetten

Q4 2019

Raadsbesluit
Ontwikkelplan

Q2 2020

Raadsbesluit
vaststelling
Bestemmingsplan

Q2 2021

Delen NYMA
terrein gereed

Q3 2021

Uiterste verhuisdatum
bedrijven
Honigcomplex

Q4 2021

Honigcomplex leeg
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- Omgevingsmanagement Naast de (potentiële) eindgebruikers, projectontwikkelaars,
bouwbedrijven en de gemeente kent de NYMA
herontwikkeling nog meer stakeholders. In dit schema
staan de belangrijkste partijen afgebeeld die bij het proces
betrokken worden.

Ontwikkelbedrijf
Waalfront

Bezoekers NYMA

Gemeente
Beuningen
BCTN
Centrum Nijmegen

NYMA Coöperatie
Wijkbewoners

Gemeente
Nijmegen

Cultuurspinnerij
CNN
Ontwikkelteam NYMA

Gespecialiseerde
projectontwikkelaars

Bouwbedrijven
Radboud & HAN

Engie
Provincie
Gelderland

Waterschap

Honig

RWS
Tijdelijke initiatieven

43

TPN-West
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