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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Tijdens de besluitvorming rondom de herstructurering van de Markt in Steenwijk is de PvdA-fractie
kritisch geweest over de totale kosten van het project. Op 19 september jl. zijn vragen ontvangen van
de PvdA.

1. Verloopt de herstructurering van De Markt in Steenwijk volgens plan?
Antwoord:
De herstructurering van de Markt verloopt volgens plan. De werkzaamheden zijn op de voornaamste
onderdelen op 3 september jl. gestart en hebben vooralsnog geen vertraging opgelopen, ondanks de
complexiteit in uitvoering (zie vraag 2).

2. Bent u tot dusver tegen zaken aangelopen die niet voorzien waren?
Antwoord:
Een aantal zaken waren vooraf niet voorzien. Zo is het vooraf verwachte voordeel bij de aanbesteding
van de Markt niet gehaald. De afgelopen periode zijn als gevolg van een aantrekkende markt zowel de
materiaal- als loonkosten explosief gestegen t.o.v. onze raming op basis waarvan besluitvorming is
voorbereid. Op alle onderdelen (herinrichting/straatwerk, fontein, straatmeubilair, beplanting en
pollers).
Verder is er meer breuk in de bestaande klinkers dan aanvankelijk rekening mee is gehouden. Dit
werd pas zichtbaar na het opruwen van de stenen in januari dit jaar. Ingeschat was dat de
vrijkomende stenen hergebruikt konden worden in het binnenvlak van de Markt. Dat blijkt niet het
geval, hetgeen kostenverhogend werkt.
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Op advies van Welstand wordt een andere kleur natuursteen gebruikt voor de fontein. Nadelig gevolg
is dat er vanuit een andere steengroeve geleverd moet worden, hetgeen een prijsverhogend effect
heeft.
Wij hechten waarde aan een goede communicatie met de directe omgeving (bewoners, ondernemers,
bezoekers). Bij de uitvoering zijn veel facetten waar rekening mee moet worden gehouden
(evenementen, bereikbaarheid, bevoorrading én het open houden van de winkels tijdens de
uitvoering). Ondanks de gefaseerde aanpak vallen meerdere activiteiten samen in een relatief
beperkte ruimte. Deze complexiteit van de uitvoering in relatie tot de strakke planning heeft meer
invloed op de kosten dan vooraf gedacht. Deze aanpak werpt echter wel zijn vruchten af. De goede
communicatie en verstandhouding vooraf én tijdens de uitvoering op individueel niveau en de
omgeving leidt tot veel draagvlak en minder overlast. En dat is ons ook wat waard!

3. Verwacht u binnen het budget te blijven?
Antwoord:
Als gevolg van de bovenstaande zaken blijven wij niet binnen het budget. Op 30 juli jl. hebben wij de
raad reeds een winstwaarschuwing afgegeven en op 25 september jl. hebben wij besloten om de raad
voor te stellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 95.000 om de herinrichting van de
Markt conform het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren en dit te dekken uit de Algemene
reserve vrij besteedbaar.
Vervolg
Het voorstel om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen zal op 16 oktober worden geagendeerd
voor de politieke markt en op 30 oktober voor de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen PvdA - Voortgang de Markt Steenwijk.pdf
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Steenwijkerwold, woensdag 19 september 2018

Onderwerp: Voortgang herstructurering van De Markt Steenwijk

Geacht college van Steenwijkerland,
Tijdens de besluitvorming rondom de herstructurering van de Markt in Steenwijk is de
PvdA-fractie kritisch geweest over de totale kosten van het project. Wij volgen de
voortgang van dit project dan ook nauwlettend.
Nu er een begin is gemaakt met de herstructurering, en wij nog geen
voortgangsrapportage hebben gezien, hebben we een aantal vragen.
Deze vragen stelt de PvdA omdat het verleden heeft geleerd dat er bij dit soort grote
projecten regelmatig tegenvallers optreden. De PvdA wil daarom graag preventief op de
hoogte blijven.
Wij hebben de volgende vragen aan u:
1. Verloopt de herstructurering van De Markt in Steenwijk volgens plan?
2. Bent u tot dusver tegen zaken aangelopen die niet voorzien waren?
3. Verwacht u binnen het budget te blijven?

Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Steenwijkerland
Jannes Mulder

Secretariaat gemeenteraadsfractie
PvdA Steenwijkerland
Conincksweg 28
8341 RH Steenwijkerwold
mathinus.wolters@live.nl
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