Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018
Fractie(s)

Vraag

Antwoord

Ruimtelijke Ontwikkeling / capaciteit uitvoeren visies
CDA

Er worden in het kader van Programma 3 “Ruimtelijke
Ontwikkeling” het komende jaar 4 visies ontwikkeld, te weten:
“Bedrijvigheidsvisie”, “Visie voor het Havengebied, de Dijk en
het Slobbeland”, “Visie Centrum Edam” en “Plan van aanpak
Natuur en Landschap”. Wij juichen deze ambitie van harte toe
omdat het richting geeft aan de ontwikkeling die wij met elkaar
voorstaan.
Vraag:

Antwoord:

Uitvoering geven aan deze visies vraagt echter om

Een terechte vraag. Binnen de huidige capaciteit is beperkt ruimte aanwezig om

uitvoeringscapaciteit. Is deze capaciteit in voldoende mate

invulling te geven aan de hiervoor benodigde inspanning. Ruimte zal dus moeten

aanwezig om hier invulling aan te geven?

worden gevonden door enerzijds het aangeven van heldere prioriteiten en
anderzijds door ondersteuning aan te trekken op deze onderdelen.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Financiën / Grondexploitatie
Volendam|

Grondexploitatie (pagina 44) Zoals we kunnen zien loopt de

80

grondexploitatie steeds verder terug in de loop der jaren,
hetgeen de belangrijkste oorzaak is voor het negatieve saldo
voor ruimtelijke ordening (totaal na mutaties reserve), maar er
is wel rekening gehouden in de begroting met een
winstneming vanuit deze grondexploitatie, waardoor het
resultaat positief uitkomt.
Vraag:

Antwoord:

Is er nagedacht hoe het teruglopen van de opbrengsten uit

In de begroting wordt in programma 3 rekening gehouden met de tussentijdse

grondexploitatie kunnen worden opgevangen met het oog op

winstneming op de grondexploitatie. Daardoor is het programmaresultaat

de toekomst?

positiever. In programma 6 wordt deze winstneming toegevoegd aan de algemene
reserve, waardoor per saldo deze winstneming neutraal in de begroting zit.

Het

teruglopen van de opbrengsten grondexploitatie heeft dus geen gevolgen voor het
begrotingssaldo.
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Ruimtelijke Ontwikkeling / Financien / Historische Scheepswerf
VVD

P44. - Historische Scheepswerf Het totale budget van 1,6 mln
was naar verluid ruim.
Vraag:

Antwoord:

Kan die 0,1 mln voor de voorbereiding daar dan niet vanaf?

Nee, het investeringsbudget is niet berekend op het starten van nieuwe
werkgelegenheidsprojecten en het benaderen van social firms. Het
investeringsbudget is gericht op de scheepswerf zelf, het implementatiebudget
voor de implementatie van (sociale) werkgelegenheid is een aanvulling daarop.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Financiën / Milieuprogramma
VVD

Lijst Kras

P 44. Milieu programma.

Antwoord:

Vraag :

in 2018 is eenmalig een bedrag van 200.000 Euro opgenomen voor de sanering

Wat was de oorzaak van de uitschieter in 2018?

asbest volkstuinen.

p. 44 Financiën In het overzicht is voor het onderwerp 3.04

Antwoord:

Milieuprogramma is voor 2018 ruim 800 kE begroot terwijl de

In 2018 is eenmalig een bedrag van 200.000 Euro opgenomen voor de sanering

jaren daarna t/m 2022 "slechts” 570kE wordt begroot.

asbest volkstuinen.

Vraag:
Kunt u dit verklaren
Ruimtelijke Ontwikkeling / Financiën / Natuur en Landschap
VVD

P44. - Natuur en Landschap

Antwoord 1:

Vraag 1:

Onderdeel van het Plan van Aanpak zijn enkele aanbevelingen. Uit deze

Is een plan van aanpak een eindstation? m.a.w. moet er geen

aanbevelingen zal nog een keuze moeten worden gemaakt. Afhankelijk van die

geld worden geraamd voor de uitkomsten/uitvoering van zo'n

uiteindelijke keuze is mogelijkerwijs ook een budget noodzakelijk. Hierop zal in

PvA?

het besluitvormingstraject nader worden ingegaan.

Openstaande vragen uit de commissie PC&A p.44 Ruimtelijke
ontwikkeling. Financiën. Plan van aanpak Natuur en Landschap
is een nieuwe taak overgedragen vanuit de provincie.
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Vraag 2:

Antwoord 2:

staan er ook inkomsten tegenover? Hebben we daarvoor

Aan de nieuwe taak zijn geen geldstromen verbonden.

middelen gekregen vanuit de Provincie of krijgen we die nog?
Ruimtelijke Ontwikkeling / Financiën / Omgevingsvergunningen
Volendam|

P 44. Omgevingsvergunningen. Vanaf 2019 gaan de kosten
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hard omhoog.
Vraag 1:

Antwoord 1:

Is dit vanwege de omgevingswet? De baten van de

Vanaf 2019 wordt er een bedrag geraamd van +/- 330.000 euro per jaar

omgevingsvergunningen blijven continu op € 609.000 terwijl

(1.000.000 euro over drie jaar) voor de implementatie van de omgevingswet.

de lasten stijgen van € 1 miljoen in 2018 tot € 1,4 miljoen in
latere jaren.
Vraag 2:

Antwoord 2:

Graag verklaring daarvoor.

De verwachting is dat de inkomsten (leges omgevingsvergunningen) voor de
komende jaren stabiel blijft. Er is een toename geweest in het aantal aanvragen in
2016 en 2017 t.o.v. voorgaande jaren, maar het aantal aanvragen over 2018 is tot
nu min of meer gelijk aan 2017. Het bijramen van inkomsten is dus niet
opportuun. De lasten zullen stijgen door het implementatietraject van de
Omgevingswet (zie antwoord op vraag 1).

Ruimtelijke Ontwikkeling / Financiën / Omgevingswet
Lijst Kras

Op pagina 44 financiën. staat bij het onderwerp Nieuw Beleid
dat er 1mE is gereserveerd voor de implementatie van de
nieuwe Omgevingswet die straks in 2021 zal worden
ingevoerd. Deze kosten wordt gedekt uit de algemene reserve.

Antwoord:

Vraag:

Nee, voor de invoering van de Omgevingswet ontvangen gemeenten geen

Staat voor de invoering van de Omgevingswet een

financiële tegemoetkoming. Het Rijk, de VNG en de verschillende

tegemoetkoming vanuit het Rijk daar tegenover? Zo ja, hoe

vertegenwoordigende koepels in Nederland hebben in 2016 onderhandeld over de

groot is deze en waar kunnen we die vinden in deze Begroting?

kosten van de Omgevingswet en een onderhandelingsakkoord gesloten, het
volgende is overeengekomen: •De Rijksoverheid draagt de investeringskosten die
samenhangen met de invoering van de wet. Hierbij moet gedacht worden aan
eenmalige kosten die samenhangen met de centrale digitale voorzieningen, het
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inrichten van informatiepunt(en) en het maken van opleidingen. •Iedere partij
draagt zelf de transitiekosten van de wet. Dit zijn kosten voor de transitie naar het
werken met deze nieuwe wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het
volgen van opleidingen, organisatie- en cultuurveranderingstrajecten,
aanpassingen van digitale voorzieningen. •De uitvoeringskosten worden via een
verdeelsleutel gedeeld. Dit zijn de terugkerende kosten die bijvoorbeeld
samenhangen met het gebruik van het digitale stelsel en de kosten van de
bevoegde gezagen bij het werken conform de wet. •Partijen behouden zelf de
besparingen die optreden door de invoering van de stelselherziening, hiervoor
komt geen verrekening met het Gemeentefonds en het Provinciefonds
Ruimtelijke Ontwikkeling / Financiën / Visie Dijk en Slobbeland
VVD

P44. - Visie dijk en Slobbeland
Vraag 1:

Antwoord 1:

Hoeveel geld is er de afgelopen 10 jaar besteed aan visies

Er is geen geld besteed aan visies rondom het havengebied in de afgelopen 10 jaar.

rondom het havengebied?
Vraag 2:

Antwoord 2:

wanneer krijgt de raad inspraak in kaderstelling voor dit

Er wordt op dit moment gewerkt aan een aanpak en planning voor dit onderzoek.

onderzoek?
Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Economische Zaken
Volendam|

Economische zaken pag. 30 Wat mag het kosten: €35.000

80

structureel voor doorontwikkeling economisch platform t/m
2021.
Vraag:

Antwoord:

Wat krijgen we daarvoor?

Het idee is dat een Economisch Platform een passende rol in onze veranderende
samenleving kan vervullen. Het Economisch Platform kan verschillende
economische sectoren met elkaar in verbinding brengen, gezamenlijk de
toekomstrichting bespreekbaar maken/bepalen, ideeën/voorstellen uitwisselen,
zorgen voor een betere afstemming tussen gemeente en bedrijfsleven en een
bijdrage leveren aan het verkrijgen van draagvlak voor de totstandkoming van
economisch georiënteerde projecten/visies. Het Economisch Platform vervult de
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functie van denktank, samenwerkingspartner en klankbord (stimuleren/ creëren en
klankbord) voor de ontwikkeling en uitwerking van het gemeentelijke economische
beleid en de versterking van de lokale economie. Het Economisch Platform is een
onafhankelijk podium waarbij in principe alles bespreekbaar moet zijn. Van belang
is dat er toekomstgericht gedacht wordt en sector overschrijdend. Het platform zal
zich vooral bezig houden met de grote lijnen en de
problemen/kansen/ontwikkelingen die een hoger abstractieniveau hebben. Het
Economisch Platform mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de
gemeente of aan haar gelieerde organen. De betrokkenheid van een ambtelijk
vertegenwoordiger zorgt voor een brugfunctie met de gemeente. Eerste opdracht
Economisch Platform: coproductie bedrijvigheidsvisie De bedrijvigheidsvisie
(samenvoeging: Toekomstvisie bedrijventerreinen uit 2015 en Economische
Agenda + Actieprogramma uit 2012) gaat dit jaar geactualiseerd worden. Zowel de
Economische Agenda/Actieprogramma als de Toekomstvisie bedrijventerreinen zijn
volledig met behulp van participatie (bedrijfsleven) tot stand gekomen. Wij willen
deze actualisatie ook d.m.v. een intensieve samenwerking met het Economisch
Platform i.o. schrijven. Zij kunnen ons helpen om de toekomstige ambities nog
scherper te krijgen. Het Economisch Platform i.o. komt op haar beurt direct in
aanraking met de economische thema’s waarmee ze na oprichting te maken
krijgen. Participatie MRA Gelet op onze regionale rol - als trekker van EZ binnen de
MRA Noord - en onze gemeentelijke regionale ambities is het nog belangrijker om
goede input te krijgen vanuit het bedrijfsleven op regionale thema’s. Deze schakel
en vorm van participatie wordt momenteel gemist. Het Economisch Platform zal
ons helpen/adviseren in de koppeling tussen regionale thema’s en de lokale
praktijk en ons input geven voor de agenda van de MRA. Financiering Voorlopig
zal het Economisch Platform in oprichting zijn en zijn de kosten laag. De
financiering zal in eerste instantie door de gemeente worden opgepakt voor een
periode van 3 jaar. Dan heeft het Economisch Platform de kans om “zichzelf te
bewijzen” en een goed stevig fundament te leggen. Binnen de begroting en het
Programmaplan is reeds rekening gehouden met een bijdrage/financiering aan het
Economisch Platform, er hoeft daarom geen apart budget te worden aangevraagd.
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Van Start Wij zien dit jaar als afronding van de oprichting en van de
implementatiefase. Vervolgens zal vrijwel gelijktijdig het traject van de
bedrijvigheidsvisie gestart worden.
Ruimtelijke Ontwikkeling / speerpunten / Evenwichtige woningvoorraad / huurwoningen
Volendam|

pagina 32 Ook de huurwoningen lopen vertragingen op terwijl

80

er wordt geschreeuwd om huurwoningen in de markt en
projecten zoals de oude seinpaal stilliggen, terwijl de nieuwe
Seinpaal al bijna klaar ligt.
Vraag:

Antwoord:

Is hier een indicatie af te geven wanneer deze locatie

De locatie is opgepakt. De onderhandelingen over verkoop van de oude Seinpaal

bijvoorbeeld wordt opgepakt?

zijn gaande. Wij hopen binnenkort prijsovereenstemming te bereiken.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Evenwichtige Woningvoorraad / Koopwoningen
Volendam|

Evenwichtige woningvoorraad (pagina 32) Er is gebleken dat

Antwoord:
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heel veel starters geen woning konden kopen omdat de prijzen

De overheid is helaas niet in staat om adequaat op snelle woningmarkt

te hoog lagen. Blijkbaar is het aanbod niet op de vraag

ontwikkelingen te reageren. wij delen uw zorg. Gelet op de huidige ontwikkelingen

afgestemd en is er geen evenwichtige voorraad.

op de woningmarkt wordt het gemeentelijke woonbeleid (Woonvisie) op een aantal

Vraag:

onderdelen te herzien/aangepast door middel van een jaarlijkse

Hoe gaan we hier mee om?

voortgangrapportage. Het versterken van de positie van de starters, wat betreft
realisatie van voldoende betaalbare (huur en koop)woningen voor deze doelgroep
is een van aandachtspunten.

Ruimtelijke ontwikkeling / Speerpunten / Flexibilisering en deregulering ruimtelijke plannen
Groen

P29: Flexibilisering en deregulering ruimtelijke plannen.

Links

‘Flexibilisering door zaken niet te regelen.’
Vraag 1:

Antwoord 1:

Hoe wordt, door zaken niet meer te regelen, een flexibilisering

Als zaken onnodig (complex) geregeld zijn, zijn eenvoudiger regels of niet regelen

in de regels uitgevoerd?

wenselijker. Denk aan regels die zijn achterhaald, in de praktijk nooit tot
problemen leiden of onnodig gedetailleerd zijn.

‘Het gaat om een totaalbedrag van 1 mln. verdeeld over de
jaren 2019-2021. Voorgesteld wordt de dekking van dit
project te financieren uit de algemene reserve.’
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Vraag 2:

Antwoord 2:

Als er 1 mln. verdeeld over de jaren 2019-2021 uit de

De kosten van invoering van de Omgevingswet wordt gedurende 3 jaar inderdaad

algemene reserve wordt gefinancierd, wat is dan de reden dat

gedekt uit de algemene reserve. Los van deze uitnamen is toch sprake van een

voor deze algemene reserve elk jaar een toename wordt

groei van het saldo van de algemene reserve. Deze groei wordt veroorzaakt door

begroot?

andere toevoegingen aan de reserve. In dit verband kan worden verwezen naar het
overzicht op pagina 123 van de begroting (Grondexploitatie).

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Grondzaken
Volendam|

Speerpunt: Grondzaken pag 23 Coalitieakkoord: De gemeente
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kiest bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in beginsel de
rol van regisseur en niet die van projectontwikkelaar.
Vraag:

Antwoord:

Kunt u zich nog steeds vinden in de passieve rol die het

Wij kunnen ons vinden in het uitgangspunt van regisseur, welke de gemeenteraad

college heeft aangenomen en welke voordelen heeft dit tot

heeft gekozen, gelet op onder meer de risico’s en welke zijn verwerkt in het

dusver opgeleverd?

inmiddels door de raad vastgestelde grondbeleid en vastgoedbeleid.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Grondzaken / Taxatiekosten
VVD

P 23. Taxatiekosten.

Antwoord:

Vraag :

Nee. Om tot een marktconforme waarde te komen, dient getaxeerd te worden. De

Staan er tegenover deze kosten geen extra opbrengsten?

resultaten uit een taxatierapport zorgen voor een betere onderhandelingspositie.
Een taxatierapport leidt niet direct tot opbrengsten. Opbrengsten worden pas
gegenereerd wanneer de grond daadwerkelijk wordt verkocht.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Herontwikkeling Maria Goretti locatie
VVD

P 42. CBW/Maria Goretti.

Antwoord:

Vraag :

het volgende beslismoment voor de raad is als er contracten moeten worden

Wanneer kunnen we meer informatie verwachten mbt

afgesloten die die om een investeringskrediet vragen. Voor het gymsportcentrum is

CBW/Maria Goretti?

dat na het afronden van de ontwerpfase bij de start van de realisatiefase. Deze is
gepland in mei 2019. Zodra er overeenstemming is met De Vooruitgang over de
punten en komma's van de verkoop van de Maria Goretti Locatie zal de raad
gevraagd worden deze te bekrachtigen. Planning afhankelijk van De Vooruitgang.
Voor het CBW is nog geen planning af te geven daar er nog onduidelijkheid is over
de activiteiten die gehuisvest moeten worden in de Broeckgouw. De onderhuurder
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't Nest en het Volendammer Operakoor worden voor het eind van 2019 gehuisvest
in de vrije ruimte van de Opperdam
Volendam|

Herontwikkeling Maria Goretti (Pagina 42) Wij maken ons
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zorgen over de herontwikkeling van het Maria Goretti terrein
omdat de afstemming tussen het college en de ambtenaren die
op dit project zitten niet goed loopt terwijl dit een heel
belangrijk project is. De huisvesting van de huidige gebruikers
lijkt niet gemakkelijk. Volgens ons gaat dit project jaarlijks
heel veel meer kosten dan er is begroot in 2015. Wat de raad

Antwoord:

heeft besloten is alweer achterhaald.

Vooralsnog blijft het project binnen de kaders van wat de raad destijds heeft

Vraag:

besloten dat het project mag betekenen voor de gemeentelijke begroting.

Kan er wat meer duidelijkheid worden gegeven omtrent deze

(geraamde opbrengst verkoop MG 2Mio, bijdrage aan Gymsportcentrum 1,5Mio,

herontwikkeling?

bijdrage aan CBW huisvesting Broeckgouw 1Mio,) Wel is waar dat de investeringen
hoger uitpakt dan destijds zijn geraamd. Dit is voor het grootste deel het gevolg
van een veel uitgebreider programma van eisen dan wat er nu op de locatie Maria
Goretti aanwezig is. De meerkosten van deze investering moet worden gedekt uit
huuropbrengsten, op te brengen door de vereniging cq stichting. Voor de
gemeentelijk financiën betekent het nog steeds een last voor de begroting zoals bij
het besluit in 2015 is vastgesteld. Aanvullende eisen aan gemeentelijke vastgoed
op het gebied van duurzaamheidsambities en energieneutraal bouwen vragen een
groteren investering maar werken minder zwaar door in de exploitatie omdat de
energielasten dalen. De 1,5Mio bijdrage van de gemeente aan de realisatie van het
gymsportcentrum wordt niet ingezet om de investering out of pocket te financieren
maar wordt ingezet om de kapitaalslasten te verlichten voor de STEV. Men dient
zich er wel rekenschap van te geven dat de gemeente altijd een risico loop bij het
in eigendom ontwikkelen en in eigendom houden van specifiek vastgoed. Het
grootste risico daarbij bestaat uit leegstand en dus minder huuropbrengsten dan
geraamd door de STEV. Het risico voor de gemeente ligt dus vooral na oplevering
van het projecti in de exploitatiefase, in de continuïteit van de beoogde
gebruikers.
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Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Herontwikkeling voormalig Korsnäss-terrein
Groen

p28: Herontwikkeling voormalig Korsnäss-terrein. ‘Het

deze vraag is al eerder op 17 oktober gesteld: wat is de samenstelling van de

Links

uitgebreide voorbereidingstraject met de klankbordgroep heeft

Klankbordgroep (die van/over Edam, niet die van/over de Nota Duurzaamheid),

geleid tot een (economisch) uitvoerbaar bouwplan met breed

hoe/door wie samengesteld, en waar kunnen we de verslagen van die

draagvlak.’

klankbordgroep vinden.

Vraag:

Antwoord:

Welke groepen zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep?

In de vergadering B&W d.d. 14 september 2004 is besloten een klankbordgroep in
te stellen. In het voorstel staat het volgende: Voor het realiseren van een project
van deze omvang in het centrum van Edam is het van belang om voldoende
draagvlak te creëren onder de bevolking. Van belang is het om een zgn.
“klankbordgroep” in te stellen. Deze klankbordgroep specifiek voor deze
bouwlocatie kan bestaan uit bewoners, ondernemers/winkeliers uit de buurt en een
afgevaardigde van de Vereniging Oud Edam. De kern van de klankbordgroep
bestaat uit Vereniging Oud Edam, Ondernemersvereniging, Stichting Ruim Baan,
Buurtvereniging Baandervesting, seniorenpartij en bewoners ’t Marken 9 en 9a.
Daarnaast zijn ook vaak geïnteresseerden aangeschoven. De media is ook altijd
aanwezig geweest en heeft over de ontwikkelingen ruim gepubliceerd. Tijdens de
klankbordgroep d.d. 21 februari 2018 was ook dhr. Sier van GL aanwezig.
Daarnaast is de formele participatieprocedure van het bestemmingsplan gevolgd.
De resultaten zijn toentertijd in 2011 in de gemeenteraad besproken en
vastgesteld. Een ieder heeft in de afgelopen > 10 jaar mee kunnen praten over de
plannen voor het Korsnäs-terrein. Er zijn een hoop vragen gesteld en beantwoord
in al die jaren. Niet iedereen in de klankbordgroep heeft de zelfde belangen. Er
is/wordt gezocht naar goede compromissen waardoor niet iedereen 100% zijn/haar
voorstel terug ziet komen. Iedereen 100% tevreden stellen zal lastig worden bij het
realiseren van een project van deze omvang in het centrum van Edam, liggend aan
een rijksmonument. Er wordt natuurlijk gewerkt aan een voorstel waarbij wel een
hele grote groep tevreden kan instemmen met de voorgestelde plannen.
Binnenkort hopelijk meer.
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VVD

P 28. Korsnass. Tijdens de goedbezochte participatieavonden
over de centrumvisie Edam (Edam Vitaal) is het huidige
Korsnass plan veelvuldig ter sprake gekomen. Hieruit blijkt dat
er veel weerstand is tegen de laatste plannen met minder

Antwoord:

woningen en geen ondergrondse garage. Zeker met de nieuwe

Natuurlijk kunnen wij dat, maar dat is niet in overeenstemming met het gekozen

ontwikkelingen rondom de Hoogstraat is er een breed

proces waar over wij samen met de Klankbordgroep en de ontwikkelaar in gesprek

draagvlak voor meer woningen en meer parkeerruimte.

zijn. Het huidige plan waar hier over gesproken is een voorstel geweest aan de

Vraag :

Klankbordgroep van februari 2018. Alle voorstellen van de ontwikkelaar dienen

Kan het college een voorstel maken met meerdere varianten

eerst voorgelegd te worden aan de Klankbordgroep. De klankbordgroep is in 2004

voor het Korsnass terrein?

opgericht om voldoende draagvlak te creëren onder de bevolking, verenigingen en
stichtingen. De kern van de Klankbordgroep bestaat uit Vereniging Oud Edam,
Ondernemersvereniging, stichting Ruim Baan, buurtvereniging Baandervesting en
de Seniorenraad. Daarnaast schuiven er vaak geïnteresseerden aan. Tijdens de
Klankbordgroep van februari 2018 werd het voorstel goed ontvangen. De
ontwikkelaar geeft aan aandachtig geluisterd te hebben tijdens de diverse
participatiebijeenkomsten over de herontwikkeling van de Hoogstraat en Vitaal
Edam. Zij geven aan dat een verdere intensivering mogelijk is door extra
startersappartementen te realiseren ten koste van grondgebonden woningen.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Milieu & Duurzaamheid
Groen

p36: Milieu & Duurzaamheid. In het staatje ‘Wat gaan we

Links

daarvoor doen?’ missen wij het: Opstellen van de Transitievisie
Warmte met het opstellen van een Uitvoeringsprogramma
Wijken.

Antwoord:

Vraag:

Ja, het college is daarmee bekend. Het opstellen van een TransitieVisieWarmte is

Is het college bekend met het feit dat de gemeente verplicht

onderdeel van het Klimaatakkoord 2018, dat naar verwachting eind dit jaar wordt

zou zijn een Transitievisie Warmte vast te stellen uiterlijk in

vastgesteld. Het opstellen van een globaal tijdspad voor het aardgasvrij maken van

het jaar 2021?

wijken maakt hier deel van uit. Momenteel wordt (in regionaal verband) een
aanbesteding voorbereid om een partij te selecteren voor deze diensten. De
uitvoering zal in 2019 plaatsvinden, waarmee gemeente Edam-Volendam op tijd is
voor de (nu nog niet) verplichte einddatum voor het opstellen hiervan in 2021.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Toerisme en recreatie

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018
Volendam|

Speerpunten toerisme en recreatie Pagina 34 Coalitieakkoord:

80

‘Ook voor het havengebied van Volendam, de Dijk en het
Slobbeland is het van groot belang om te komen tot een
toekomst vaste integrale visie.’ Nadere toelichting:
Verkenningen worden gedaan voor de gebiedsontwikkeling van
het gebied Slobbeland en haven, alsmede het centrum van
Edam.
Vraag 1:
wat dient te worden verstaan onder de verkenningen (t.a.v.

Antwoord 1:
Ambtelijk worden verkenningen gemaakt naar ruimtelijke ontwikkelingen en

Slobbeland, Haven en dijk) à €50.000 waar de Raad middels de

bestaand beleid. Dit vormt de basis voor het maken van de visie waarvoor in de

begroting akkoord voor geeft?

begroting budget wordt gereserveerd.

Vraag 2:

Antwoord 2:

Wanneer kan de Raad dit terugverwachten?

Op dit moment wordt gewerkt aan een aanpak en planning voor dit onderzoek.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Verkeersontsluiting D. Poschlaan / Derde ontsluitingsweg
Volendam|

3de ontsluitingsweg (Pagina 38) De realisatie van 3de
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ontsluitingsweg in 2019 of 2020 lijkt ons heel onrealistisch
omdat er nu nog helemaal geen voorruitgang is geboekt.
Vraag:

Antwoord :

Kan hier wat meer duidelijkheid komen met betrekking tot de

Achter de schermen wordt hard gewerkt om alle procedures zoals

planning van de aanleg van deze weg?

bestemmingsplan, onteigening e.d. in gang te zetten. De planning is om in het
eerste kwartaal van 2019 het Ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. De
start realisatie staat gepland voor het laatste kwartaal van 2020.

VVD

Openstaande vragen uit de commissie PC&A p.38 Ruimtelijke
ontwikkeling. Verkeersontsluitingen Dijkgraaf Poschlaan.

CDA

Vraag:

Antwoord:

staan de kruisjes in het schema correct? Eerst komt toch de

De volgorde moet omgedraaid worden. Ruimtelijke procedure voor 2019/2020 en

ruimtelijke procedure en pas daarna de realisatie?

realisatie voor 2020/2021.

Vraag:

Antwoord:

Vraag en antwoord begrotingsraad 8 november 2018
Realisatie staat voor 2019/2020 aangekruist terwijl de

De volgorde moet omgedraaid worden. Ruimtelijke procedure voor 2019/2020 en

ruimtelijke procedure aangekruist staat voor 2020/2021. Klopt

realisatie voor 2020/2021.

dit? Volgorde lijkt namelijk onlogisch.
Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Verkeersontsluitingen Waterrijk
VVD

P39. - Ontsluiting Waterrijk Tekst strookt niet met
coalitieakkoord. Dit is naar onze mening passender: Wat willen
we bereiken? Geen ontsluitingen onmogelijk maken. Wat gaan
we daarvoor doen? Bij toekomstige besluiten rekening houden
met tot nu toe niet realiseerbaar gebleken opties. Wat mag
het kosten? Niets

Antwoord:

Vraag:

Wij kunnen ons vinden in de aanpassing van de tekst. In de begroting is momenteel

Bent u het eens met deze formulering?

geen activiteit opgenomen in relatie tot deze passage en daaraan zijn geen kosten
verbonden.

Ruimtelijke Ontwikkeling / Speerpunten / Wonen & Volkshuisvesting / Woonvisie
Volendam|

Wonen & Volkshuisvesting (Pagina 31) In het kader van de
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vraag hierboven (vragen over huurwoningen en koopwoningen)
is de woonvisie nu alweer achterhaald en wordt pas in 2021
geactualiseerd, terwijl dit een dynamisch document hoort te

Antwoord:

zijn waar de woonvoorraad weer op afgestemd kan worden.

Het college stelt momenteel een voortgangrapportage op waarin het gemeentelijke

Vraag:

woonbeleid, zoals vastgesteld in de Woonvisie wordt geactualiseerd en afgestemd

Hoe ziet u dit?

aan nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt. Portefeuillehouder akkoord

