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onderwerp

Schriftelijke vragen ex. art. 41 RvO gemeenteraad over memo voortgang en inrichting Molenwaterpark d.d.
15 april 2019

Geachte heer Kraan,

Hierbij ontvangt u het antwoord op uw vragen over de memo over de voortgang van de aanleg en 
herinrichting van het Molenwaterpark, die wij op 15 april 2019 naar de Raad hebben gestuurd in het kader 
van de actieve informatie.

1. Kan het college aangeven waarom en/of in welk opzicht en/of bij welke onderdelen de inschrijvingen 
op de aanbesteding hoger uitgevallen zijn dan begroot? Dat had het college, gelet op de prijzen en 
de spanningen rond de bouwmarkten c.q. de resultaten van eigentijdse aanbestedingen toch kunnen 
(zo niet moeten) zien aankomen? Gaarne de mening van het college.

Antwoord:
In onze memo van 15 april hebben wij aangegeven, door een tegenvallende aanbesteding, een 
tekort van € 300.000 te hebben op de realisatie van het Molenwaterpark, op basis van het definitief 
ontwerp. Zoals u weet, is dit ontwerp op een participatieve wijze tot stand gekomen en zijn wij, na 
jaren van onzekerheid voor de inwoners, trots op het ontwerp zoals dat er nu ligt. Wij zetten ons dan 
ook tot het uiterste in om dat plan voor de gebruikers van het park te realiseren. In onze opdracht 
om het park aan te besteden, hebben we daarom voor een spreekwoordelijke vlucht naar voren 
gekozen, waarbij de tijd ons helaas niet heeft geholpen. Het gehele tekort is namelijk in de loop van 
de tijd opgelopen. We lichten toe hoe dat is gegaan.

In november 2018 hebben wij de raad om een extra krediet gevraagd van € 215.000. Wij hebben dat 
gedaan omdat er voor verschillende wensen nog geen middelen beschikbaar waren. Hiernaast
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waren wij, uitgaande van het definitieve ontwerp van het park en de bijbehorende budgetraming, op 
dat moment in de veronderstelling dat wij met dit aanvullende krediet het volledige park konden 
realiseren. Zoals u weet, heeft de gemeenteraad dit extra krediet beperkt tot € 95.0000 en wisten wij 
dat wij het plan moesten versoberen.

In dezelfde periode en hierna waren wij bezig met het maken van het bestek en een gedetailleerde 
besteksraming. Deze zijn dit voorjaar gereedgekomen. Hierbij is gebleken dat de besteksraming 
aanzienlijk hoger uitviel dan de budgetraming. Wij hebben toen besloten om de aanbesteding af te 
wachten en aan de hand daarvan keuzes te maken. Enerzijds vanwege het besluit van de 
gemeenteraad in november 2018 en het debat dat hieraan vooraf ging. Anderzijds omdat wij 
hoopten op een aanbestedingsvoordeel, waarbij wij intern de verwachting hebben uitgesproken dat 
wij een kleiner tekort wel op zouden kunnen lossen door ‘slim te organiseren' in andere 
werkzaamheden. Na de aanbesteding zijn wij feitelijk vastgelopen omdat er geen 
aanbestedingsvoordeel was. Vervolgens hebben wij in overleg met de opdrachtnemer en 
BoschSIabbers het plan met circa € 200.000 vergaand versoberd waardoor er nog een tekort van 
circa € 100.000 resteert.

2. Het college geeft aan tot handelen te hebben moeten overgaan omdat anders wellicht subsidies 
deels verspeeld dreigden te worden. Dat kan maar dan had het college, gelet op vraag 1, er toch 
wellicht beter aan gedaan de raad eerder bij deze besluitvorming, zoals verwoord in dit memo, te 
betrekken? Gaarne commentaar.

Antwoord:
Zoals u weet, heeft de gemeenteraad in november 2018 het besluit genomen het door ons 
gevraagde extra krediet van € 214.072 terug te brengen tot € 95.000. Dat besluit en het daaraan 
voorafgaande debat hebben wij ervaren als duidelijke grens die door de gemeenteraad is gestéld. 
Daarom hebben wij er niet voor gekozen om dit tekort nu aan de raad voor te leggen, ook omdat er 
gestart moet worden met de werkzaamheden.

3. Waarom heeft het college er, gelet op vraag 2, niet voor gekozen om, onverlet de bevoegdheid van 
het college ter zake en mede gelet op bv het belang van het ontwerp, de kwaliteit ervan, de 
gevoeligheid van dit dossier en de kwaliteit van de gerealiseerde actieve participatie middels een 
bewonerswerkgroep, een en ander met de raad te bespreken, al dan niet in commissieverband, 
alvorens hier besluiten in te nemen welke bv de kwaliteit van het plan stevig raken.

Antwoord:
Als gevolg van de besluitvorming van 12 november 2018 hebben wij geen aanleiding gezien om het 
voor te leggen aan de raad. De raad heeft ons toen een duidelijke boodschap gegeven en de 
keuzes aan ons gelaten. Zie ook de amendementen van de CU, de SP en de SGP.
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4. Waarom heeft het college er in dit verband verder niet voor gekozen om, eveneens onverlet de 
bevoegdheid van het college ter zake en ook mede gelet op bv het belang van het ontwerp, de 
kwaliteit ervan, de gevoeligheid ervan en de kwaliteit van de gerealiseerde actieve participatie 
middels een bewonerswerkgroep, de raad, al dan niet opiniërend, voor te leggen om het tekort van 
300.000 euro vooruitlopend op een eventuele subsidie, aan te vullen, bv uit de algemene reserve?

Antwoord:
Hiervoor verwijzen wij u naar onze antwoorden op vraag 2 en 3. Verder wijzen wij er op dat er meer 
dan € 500.000 beschikbaar in de reserve Molenwater, zoals wij hebben gemeld in ons raadsvoorstel 
van november 2018 voor extra krediet.

5. Het college geeft aan pas tot de aanvraag van een extra subsidie te zijn gekomen toen bleek dat de 
aanbesteding tegenviel. Maar dan rijst toch de vraag of het college er niet beter aan had gedaan 
deze subsidie alvast op voorhand aan te vragen? Dat had de gemeente dan toch (voorspelbaar?) 
een bedrag van € 300.000 gescheeld. Wat vindt het college daarvan?

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag is dat we de aanbesteding wilden afwachten. Verder waren wij er tot 
voor kort niet van op de hoogte dat er mogelijkheden waren om een beroep te doen op extra 
Europees geld. Wij zijn dit dankzij onze actieve inzet op Europese Subsidies onlangs op het spoor 
gekomen na contact te hebben gehad met de directeur van het Joint Technical Secretariat van 
Interreg 2 zeeën in Lille. Het is overigens niet zeker dat ons verzoek om extra middelen zal worden 
gehonoreerd.

6. Het college geeft aan een aantal elementen te hebben geschrapt zonder dat het ontwerp en de 
ambitie van een stadspark is aangetast. Dat moge het college denken maar dat oordeel is toch 
allereerst en eigenlijk uitsluitend voorbehouden aan de ontwerpers van het park (Bosch en Slabbers) 
en aan de bewonerswerkgroep? Zijn zij daarover geraadpleegd c.q. is er met hen overlegd? Zo ja, 
wat waren de resultaten daarvan? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
De aanpassingen zijn een aantal weken geleden (nadat het resultaat van de aanbesteding bekend 
was) besproken met de landschapsarchitect. Het traject met de bewonerswerkgroep is afgerond na 
het opstellen van het definitief ontwerp. Wij hebben overwogen deze groep opnieuw bij elkaar te 
roepen, maar gezien de beperkte ruimte om keuzes te maken, hebben wij er voor gekozen ze alleen 
op de hoogte te stellen van de noodzakelijke ingrepen. Wij zijn van mening dat we in overleg moeten 
treden op het moment dat er echt iets te kiezen is. Wij hebben vanuit de bewonerswerkgroep nog 
geen reactie ontvangen die er op wijst dat ze graag op een andere manier betrokken waren 
geweest. Wij merken hierbij op dat dit ook de nodige tijd zal kosten en deze tijd is beperkt vanwege 
de planning van de opdrachtnemer (KWS) en de deadline van het Europese project (voorjaar 2020, 
afrekenen eind 2019). Overigens hebben wij de bewonerswerkgroep geregeld geïnformeerd over de 
voortgang van het project en het tekort aan budget.
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7. Het college geeft eveneens aan dat door deze aanpassingen het plan kwalitatief minder is geworden 
en de inrichtingskwaliteit lager. Ook dat oordeel is ons inziens allereerst voorbehouden aan de 
ontwerpers van het park en de bewonerswerkgroep, zeker in de zin van acceptatie van minder 
kwaliteiten zo ja, hoe dan? Is hierover eigenlijk wel indringend overleg gepleegd met de ontwerpers 
van het plan? Zo ja, wanneer en is daar dan overeenstemming over bereikt en in hoeverre? Zo niet, 
waarom niet?

Antwoord:
Hiervoor verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag 6.

8. Hetzelfde geldt dus voor de bewonerswerkgroep. Is met deze groep over de aanpassingen overleg 
geweest? Zo ja, wanneer en is er dan overeenstemming bereikt en in hoeverre? Zo niet, waarom 
niet?

Antwoord:
Hiervoor verwijzen wij u eveneens naar ons antwoord op vraag 6.

9. In hoeverre zijn de ontwerpers verder nog betrokken bij de uitvoering van het plan?

Antwoord:
BoschSIabbers heeft zijn opdracht afgerond. Wij overwegen echter om het toezicht (mede) uit te 
laten voeren door BoschSIabbers, daar waar het flora en fauna betreft. Hiernaast zijn een ecoloog 
en de Amfibieën- en Reptielenwerkgroep van de KNNV, afdeling Walcheren betrokken bij de aanleg 
van het park (vanwege de rugstreeppad).

10. In hoeverre wordt met de bewonerswerkgroep, gelet op wat over participatie in het werkprogramma 
2018-2022 is opgenomen en mede gelet op de grote betrokkenheid bij dit project van de werkgroep 
met inwoners en van de gebruikers van het park, verder overlegd over de aanpassingen en de 
verdere uitvoering van het plan?

Antwoord:
Hiervoor verwijzen wij u eveneens naar ons antwoord op vraag 6.

11. Zegt het college in dit verband toe de verdere uitvoering van het plan (op zijn minst) in overleg met 
de bewonerswerkgroep ter hand te nemen?

Antwoord:
Hiervoor verwijzen wij u eveneens naar ons antwoord op vraag 6. Wij zien op dit moment geen 
aanleiding om de bewonerswerkgroep bij elkaar te roepen, anders dan om hen het proces toe te 
lichten. Wij hebben nog geen signalen van ontvangen dat daar behoefte aan zou zijn. Wij houden de 
bewonerswerkgroep wel op de hoogte via nieuwsbrieven.
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12. Is het college bereid om een uiterste inspanning te doen teneinde ervoor zorg te dragen dat het plan 
Molenwater, zoals ontworpen door Bosch en Slabbers en zoals afgesproken met de 
bewonerswerkgroep, in ieder geval nog deze raadsperiode, voltooid wordt?

Antwoord:
Wat het college betreft, voeren wij het Molenwaterpark volledig uit in overeenstemming met het plan 
dat de landschapsarchitect, de bewonerswerkgroep en de gemeente hebben gemaakt, maar 
hiervoor hebben wij op dit moment onvoldoende financiële middelen. Daarom hebben wij extra 
middelen gevraagd aan Europa maar, zoals gezegd, het is niet zeker of deze aanvraag wordt 
gehonoreerd. Een besluit om de ontbrekende benodigde financiële middelen op een andere manier 
dan vanuit Europa beschikbaar te stellen, kan alleen door de gemeenteraad worden genomen.

Hoogachtend,


