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Schriftelijke reactie toezegging
Raad/commissie

Commissie BF

Datum vergadering

9 december 2021

Onderwerp

diverse toezeggingen naar aanleiding van bestuursrapportage
september/oktober

Toezegging gedaan door

Gea Wielinga

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 19, Bestuursrapportage september, oktober 2021, wordt toegezegd schriftelijk terug te
komen op de volgende vragen, o.a. graag een toelichting waarom er zoveel achterstanden (planning) zijn
bij diverse projecten.

Datum schriftelijke reactie
16 december 2021

Schriftelijke reactie
Binnen de Ontwikkelagenda zijn de volgende projecten ofwel geel ofwel rood gemarkeerd met betrekking
tot de planning:


Bolsward: Bolsward-west (ontsluiting): dit project is gekoppeld aan de ontwikkeling van de lobby
voor een aquaduct en daarbij ook een andere oplossingsrichting van de kruising A7 met N359. De
eerste inzet richting ministerie is vertraagd, omdat er nog geen nieuwe minister is benoemd. Het
lijkt de provincie en gemeente het meest effectief met de nieuwe minister het gesprek in het
kader van het MIRT aan te gaan.



Bolsward: Huisvesting Buitendienst: het extra ruimtelijke beslag, door hoeveelheid aan functies in
het plangebied, vergde een scopewijziging van het project. Deze wijziging wordt momenteel
uitgewerkt. Zie Informatie raad/mededeling college, geplaatst in week 44 onder de naam ‘Integrale
gebiedsontwikkeling Bolsward-West’. De uitwerking vraagt echter meer tijd door hogere
bouweisen, duurzaamheidsmogelijkheden (energieopwekking), maar ook de forse prijsstijgingen in
de bouwsector.



Sneek: De Potten, visievorming: de commissie Doarp, Stêd en Omkriten heeft de portefeuillehouder
geadviseerd het draagvlak voor de visie te vergroten en het voorstel terug te trekken. Het
aanvullend traject is voor ons college vastgesteld en ter informatie naar uw raad gezonden. Zie
hiervoor naar Informatie raad/mededeling college, geplaatst in week 42 onder de naam
‘Procesvoorstel Ambitie De Potten’. Dit aanvullend traject veroorzaakt met de coronamaatregelen
in ogenschouw nemend, naar verwachting een jaar vertraging.
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IJsselmeer opgave: Atlantikwall in het waddengebied:
Toelichting op de afwijking:
Dit project is vertraagd vanwege de vertraging van de werkzaamheden aan de afsluitdijk (zie
ook project De Nieuwe Afsluitdijk).



IJsselmeer opgave: De Nieuwe Afsluitdijk:
Toelichting op de afwijking:
De werkzaamheden aan de afsluitdijk hebben 3 jaar vertraging opgelopen en zullen naar
verwachting 2025 gereed zijn. Dit heeft met name te maken met de vertraging op het onderdeel
spuisluizen bij Den Oever. In maart 2021 is dit via diverse kanalen in de media gebracht.
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