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Binnenkort ligt ter besluitvorming bij u voor de Omgevingsvisie zoals deze door uw College onlangs is 

opgesteld. 

Als Economisch Collectief Nijmegen en Industriële Kring Nijmegen  (ECN-IKN) hebben wij gedurende 

1,5 jaar bij de totstandkoming van deze visie met onze werkgroep van 4 personen actief meegewerkt 

met de daartoe samengestelde ambtelijke en bestuurlijke werkgroepen. We hebben ons als 

ondernemers daarbij professioneel laten ondersteunen door Buro Waalbrug en de STEC Groep, 

hetgeen ook geresulteerd heeft in de door ons ingediende Zienswijze.   

 

Laat duidelijk zijn dat wij voor het overgrote deel kunnen instemmen met de Omgevingsvisie zoals 

deze thans bij u voorligt, doch er zijn voor ons twee cruciale onderdelen waarop wij gaarne 

verduidelijking willen voorstellen. 

 

Voor onze achterban, 95% van alle Nijmeegse ondernemingen en ondernemers, is van het belang dat 

zij voldoende zekerheid hebben voor investeringen die op een bepaald moment gedaan worden in 

vorm van nieuwbouw, uitbreiding en verbouw. In dat kader zijn terugverdientijden aan de orde die 

liggen tussen de 15 en 20 jaar.  

 

1. Plangebied werklocatie Kanaalhaven – TPN West. 

Voor het plangebied Kanaalhaven wordt in de omgevingsvisie aangegeven dat in het 

bestemmingsplan/gebiedsvisie, dat onlangs is vastgesteld, functiemening in de komende 10 jaar (tot 

2030) niet aan de orde is maar dat daarna hierop kan worden terug gekomen.  

Wij dringen er zeer sterk op aan deze periode te verlengen tot 2040 (dezelfde planperiode als de 

Omgevingsvisie). In de periode tussen 2020 en 2040 moeten de gemeenten en het bedrijfsleven 

gezamenlijk het gehele  havengebied verder ontwikkelen. Het betreft de grootste binnenhaven van 

Nederland met enorme economische potentie naar de toekomst. Dit inclusief de daarbij behorende 

werkgelegenheid met name voor lager en middelbaar geschoold personeel. Met name op het gebied 

van circulaire economie en duurzame energievoorziening van de stad kan het havengebied van 

enorme betekenis zijn en veel intensiever ontwikkeld worden. 

ECN-IKN zijn graag bereid hierover met de gemeente in gesprek te gaan hoe we gezamenlijk deze 

noodzakelijke ontwikkelingen kunnen stimuleren waarbij de samenwerking tussen partijen zoals op 

de Winkelsteeg als voorbeeld kan dienen.  

 

2. Plangebied werklocatie Winkelsteeg. 

Respecteer volledig voor tenminste de komende 20 jaar het industriegebied ten Noorden van de 

Nieuwe Dukenburgseweg en sta daar geen enkele functiemenging toe. Dit deel van de Winkelsteeg 

heeft zich afgelopen jaren fantastisch ontwikkeld mede als gevolg van de uitstekende samenwerking 

tussen de aldaar gevestigde bedrijven, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland o.a. voor 

de Novio Tech Campus. Deze ontwikkelingen zullen door functiemenging in haar verder ontwikkeling 

catastrofaal belemmerd worden, met een enorm werkgelegenheidsverlies voor Nijmegen tot gevolg. 

Ten Zuiden van de Nieuwe Dukenburgseweg waar qua oppervlakte het grootste deel van 

Winkelsteeg ligt, kan functiemenging wat ons betreft wel worden toegestaan. Dit gebied heeft al veel 

groen vrij oppervlak er hier zijn al diverse zorginstellingen gevestigd. 



 

Met in achtmening van bovenstaande punten kan de stad niet allen qua inwoneraantal groeien maar 

ontstaat tevens de mogelijkheid om de verdere en noodzakelijke uitbouw van met name lagere en 

middelbaar opgeleide werkgelegenheid gelijke tred te laten houden met de toename van de 

bevolking, dit geheel in lijn met de Gemeentelijke ambitie van groei per jaar van 1000 woningen en 

1000 banen de komende 10 jaar! 

 

Als aan deze twee verbeterpunten van de voorliggende Omgevingsvisie tegemoet wordt gekomen, 

kunnen wij als belangrijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven de aangepaste Omgevingsvisie 

in het geheel onderschrijven en kunt op onze volledige en actieve ondersteuning rekenen bij de 

verder invulling van de kaders zoals deze geschetst zijn. 
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