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Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 6, Middelen voor ontwikkelen Ambitiedocumenten voor Sneek en Bolsward, wordt
toegezegd schriftelijk terug te komen op de vragen van de ChristenUnie.

Datum schriftelijke reactie
8 december 2020

Schriftelijke reactie

We hebben als gemeente al heel veel bestaande ambities die zijn vastgelegd in allerlei documenten.
Sommige zijn aan het eind van hun houdbaarheidsdatum, zoals de Structuurvisie Bolsward 2010-2020, of
Structuurvisie Sneek 2003-2020, of Ontwikkelvisie Sneek 2011-2021. Maar alle ambities uit die visies zijn
nog lang niet uitgevoerd. En we zijn nu ook volop bezig met het uitschrijven van de Omgevingsvisies. Voor
de bestaande ambities is onvoldoende geld.






Wat is de meerwaarde van de twee Ambitiedocumenten ten opzichte van de bestaande en de te
ontwikkelen visies?
 Antwoord:
1. bestaande visies worden gebruikt als basis voor de te vormen ambitie.
2. bestaande visies zijn inderdaad al wat gedateerd en 10 jaar is lang in dit tijdperk,
ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
3. de meerwaarde is nu ook vooral dat de ambities mét inwoners, instellingen en
bedrijven uit Sneek en Bolsward zitten en met de steden een relatie hebben, worden
gevormd. Dit is de basis van de Ontwikkelagenda, die ook volgens dat principe werkt.
De agenda wordt óók gevormd met de mienskip.
Gaat het om het ontwikkelen van nieuwe ambities bovenop de reeds bestaande?
 Antwoord:
Gezien de gedateerdheid van eerdere visies, zullen er nieuwe of gewijzigde ambities komen,
maar niet direct conflicterend met bestaande. Overigens kunnen bestaande ambities herijkt
worden, als blijkt dat deze niet haalbaar blijken of, voor deze tijd, niet voldoende effectief
zijn.
Of is het ambitiedocument bedoeld om een rangschikking in alle ambities aan te brengen, zodat we
kunnen prioriteren? (bezuinigen)
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 Antwoord:
Het principe van de Ontwikkelagenda is om gewogen en in samenhang investeringen sámen met
partners te doen, om zodoende multiplier effecten te bereiken. Dus het efficiënt inzetten van
schaarse middelen. Het ambitiedocument is de basis van de Ontwikkelagenda, zoals die van de
IJsselmeerkust dat ook is.
Is het ambitiedocument straks autonoom uit te voeren, ook als de financiering van bijvoorbeeld de
omgevingsvisie hapert?
 Antwoord:
Het antwoord zit ook in het vorige antwoord. Omdat de ambities samen met partners worden
opgesteld, zal het ook zo zijn dat partners investeren, terwijl dat niet altijd samen met de
gemeente is. Dus ja, ambities zijn ook autonoom te realiseren. Als geheel wel lastiger, omdat
de gemeente vaak partij is in ontwikkelingen.
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