
 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 19-58 agendapunt 11 

 

 
Onderwerp: financiering aanleg park Molenwaterpark 
 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 23 mei 2019 

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 

- de voorbereiding van de ontwikkelingen in het Molenwaterpark een lange doorlooptijd kennen;  

- er in dit traject intensief met bewonersgroepen in opgetrokken om van het park een geslaagd 

project te maken; 

- dit uiteindelijk heeft geresulteerd in een ontwerp dat in november 2018 aan de raad is voorgelegd; 

- de raad in haar vergadering van november 2018 door een amendement het budget voor het park 

flink naar beneden heeft bijgesteld; 

- dit in het ontwerp verwerkt is, waarna het ontwerp is aanbesteed; 

- de aanbesteding veel meer kost dan het bedrag waarmee door de gemeente rekening werd 

gehouden, een nadeel van € 300.000 bij realisering van het definitief ontwerp; 

- het college gezien de raadsbeslissing van november 2018 de raad niet direct om een extra budget 

zal vragen maar zal zoeken naar andere manieren om zoveel mogelijk van het ontwerp te 

realiseren; 

- door deze omstandigheden op dit moment de kans bestaat dat het definitief ontwerp niet 

gerealiseerd kan worden; 

- er in de reserve Molenwater nog € 500.000 beschikbaar is; 

 

van mening dat:  

- Middelburg op het Molenwater een mooi park moet realiseren waar het voor de inwoners, toeristen, 

flora en fauna goed toeven is en wat een bijdrage levert aan een goed leefmilieu in de stad;  

 

 

verzoekt het college om: 

- de aanleg van het definitief ontwerp Molenwater uit te voeren en daarbij vanzelfsprekend goed te 

letten op mogelijke voordelen bij aanbesteding of eventueel aan te wenden subsidies; 

- de dan nog resterende extra kosten, indien nodig, te dekken uit de reserve Molenwater;  

 



 

- de raad op korte termijn een voorstel tot extra kredietverlening voor te leggen en daarin aandacht 

te besteden aan de gevolgen voor de reserve Molenwater; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fracties van LPM,                 VVD,                                             CDA, 

 

 

 

 

Piet Kraan                                               Wilfried Boonman                          Wim Kant 

 

 

 


