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Geachte raad,
Aanstaande maandag neemt u een besluit over het wel of niet aangaan van een
partnerovereenkomst met de G1000. Het lijkt ons goed u te informeren over de meest
actuele inzichten rond de financiële kant van het proces en daarbij horende resultaten.
Omdat we inmiddels zijn gestart met de eerste voorbereidingen hebben wij ons samen
met de G1000 organisatie inmiddels een concreter beeld kunnen vormen van de omvang
van het proces, de daarmee gepaard gaande inspanningen en de resultaten die wij willen
behalen. Op 2 oktober bent u tijdens een bijeenkomst geïnformeerd over het proces
rondom de G1000. Die avond is ook een beeld geschetst van de benodigde inspanningen.
Onderstaand schema geeft een actueel beeld van de raming van kosten. De eerdere
raming van kosten was gebaseerd op het opstellen van een gebiedsgerichte agenda voor
het centrum van Heerenveen op basis waarvan concrete projecten zouden kunnen
worden geprioriteerd (zoals Feanetië). Voor dat proces heeft de raad in bij de
perspectiefnota in juni 2017 een krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld.
Bij de eerste oriëntatie rond het proces van de G1000 gingen wij er van uit dat de kosten
daarvan binnen dit krediet zouden kunnen worden gedekt. Bij de uitrol van het proces
blijkt dat niet het geval te zijn. Om een succesvol G1000 proces te kunnen doorlopen is
een intensiever traject van voorbereiden en uitvoering vereist. Het voorbereiden van de
burgertop vergt meer inspanningen omdat we meer dan gebruikelijk een gedifferentieerd
pallet aan stakeholders willen benaderen en enthousiasmeren. Datzelfde geldt voor de
fase tussen de burgertop en het burgerbesluit. Wij gaan er vanuit dat er meer
werkgroepen dan gemiddeld aan de slag gaan en dat we meer expertise van buiten en
van binnen wordt gevraagd. Een intensiever traject zorgt ook voor een hogere
opbrengst. Zo kunnen we bijvoorbeeld input gebruiken voor de in ontwikkeling zijnde
omgevingsvisie, andere participatietrajecten en onze relatie met stakeholders versterken.
Om een gedegen succesvol proces uit te voeren en om uitkomsten breder in te kunnen
zetten, blijkt uit het overzicht dat de totale kosten ca € 345.000,- bedragen.
Daarnaast kan de G1000 aanpak een forse bijdrage opleveren in de vorm van dynamiek,
energie, expertise (van inwoners en overige stakeholders) en gezamenlijk draagvlak voor
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gezamenlijke bouwstenen waarop wij samen met onze partners gericht aan de slag
kunnen met het centrum van de toekomst. Een G1000 proces zal in dat perspectief
zichzelf terugverdienen: er ontstaat een gezamenlijke focus waarna concrete
(deel)projecten sneller van de grond komen en tijdrovende (klassieke)
inspraakprocedures worden vermeden. Dit zien we als essentiële input voor de toekomst.
Om die reden stellen we voor om niet te bezuinigen op de opzet en intensiteit van het
G1000 proces en ons voordeel te doen met opbrengsten uit een dergelijk proces.
De uiteindelijke projecten zullen, voor zover het gaat om investeringen in het openbaar
gebied door de gemeente, moeten worden gefinancierd uit de in fonds vitale kernen op
te bouwen middelen (kapitaallasten). Het ligt dan ook voor de hand de niet bestemde
middelen uit dit fonds aan te wenden voor de dekking van het G1000 proces.
Voor 2018 is in het fonds € 100.000,- beschikbaar; deze middelen zijn nog niet bestemd
en vallen vrij per 1-1-2019. Wij stellen voor bij het verzamelbesluit 2018-4 u vragen
deze middelen toe te voegen aan het krediet voor het G1000 proces. Tevens zullen wij
voor de resterende middelen u vragen deze te dekken uit onvoorzien eveneens via het
via het verzamelbesluit 2018-4.
Opzet kostenraming G1000 Heerenveen/voorbereidende plankosten
centrumontwikkeling:

RAMING VAN KOSTEN
a. Inhuur G1000
b. Ambtelijke inzet (10 x 16 u/wk x 15 weken)
Reeds besteedt voortraject
c. Operationele kosten
d. Onvoorzien

€ 60.000
€ 192.000
€ 10.000
€ 68.200
€ 15.000

TOTALE KOSTEN

€ 345.200

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben met het oog op uw vergadering van
15 oktober aanstaande.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Heerenveen.
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Jeroen van Leeuwestijn

Tjeerd van der Zwan

