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  Raadsvergadering van 28 juni 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 College / Registratienr.: 

28 juni 2016 

E. Franke 

0224 – 210 245 

Krediet openbare ruimte Makado 

Ruimte 

16.048181 

 

 

Samenvatting 

Op 28 januari 2016 is subsidiebeschikking ontvangen voor een subsidie van € 788.585, - in het kader 

van BDU Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2013. Voorwaarde bij deze subsidie is dat de 

aanbesteding tot en met (voorlopige) gunning voor 1 april 2016 is afgerond. De laagste inschrijver 

heeft ingeschreven voor een bedrag boven het beschikbare krediet. De raad wordt nu gevraagd het 

beschikbare krediet (raadsbesluit 29 oktober 2013) te verhogen, en daarvoor de verkregen subsidie in 

te zetten. De onttrekking van de gemeentelijke reserve Maatschappelijk Nut kan door het inzetten 

van de verkregen subsidie met ca. € 385.000,- worden verminderd. 

 

Waarom dit voorstel 
De provincie heeft de gemeente in december 2015 geïnformeerd over het feit dat wij alsnog in 

aanmerking kunnen komen voor de subsidie BDU Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2013. Het project 

“Aanleg infra rondom de nieuwbouw van het Makado winkelcentrum” stond namelijk als eerste op 

de reservelijst voor de regio Kop van Noord-Holland voor de uitvoeringsregeling. Een ander project 

waaraan de subsidie was toegekend heeft de termijn voor aanbesteding niet gehaald waardoor uw 

project als eerste in aanmerking komt. De beschikbare maximale subsidie was € 788.585, -. 

De twee belangrijkste voorwaarden bij deze subsidie zijn: 

- Voor 1 april is het project aanbesteed; dat wil zeggen van de uitvraag tot en met de 

(voorlopige) gunningsbeslissing; 

- Voor 1 januari 2017 dient gestart te worden met de uitvoering van het project.  

De eerste voorwaarde was aanleiding om te onderzoeken (voorbereiding en doorlooptijd 

aanbesteding) of dit een haalbare termijn is. In december is aan de provincie aangegeven dat het 

een haalbare termijn is. Op 28 januari jl. is de subsidiebeschikking ontvangen (bijlage I). Op 29 maart is 

het aanbestedingsproces afgerond. De laagste inschrijver heeft ingeschreven voor € 3.170.000, -. Dit is 

boven het beschikbare krediet (bijlage II raadsbesluit 29 oktober 2013). Om aan de 

subsidievoorwaarden te voldoen is het werk op 31 maart onder voorwaarden voorlopig gegund.  

 

Kaders 

- Het toekennen van krediet is een bevoegdheid van de gemeenteraad.  

- Over dit onderwerp heeft de gemeenteraad in oktober 2013 een besluit genomen. Dit besluit 

is als bijlage bij dit advies toegevoegd.  

 

Onderbouwing 

1. Het werk in de openbare ruimte onderscheid zich in twee delen: een noodzakelijk deel, 

gezien de uitbreiding van Makado, en een wenselijk deel. Beide delen worden in één werk 

uitgevoerd. Dat heeft als voordeel dat de aantrekkelijkheid van het centrum wordt vergroot. 
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Daarnaast wordt de overlast voor inwoners en ondernemers zoveel mogelijk beperkt. Tevens is 

de verwachting dat het werk uitvoeren in één deel goedkoper is dan de uitvoering in twee 

delen. De herinrichting van de openbare ruimte rondom Makado wordt al langere tijd 

nagestreefd. Verwacht wordt dat een investering en vernieuwing van de openbare ruimte 

een maatschappelijke meerwaarde geeft door het positieve effect op de belevingswaarde, 

het verblijfsklimaat, vestigingsklimaat en het imago van Schagen.  

2. Tussen de gemeente Schagen en Makado is een overeenkomst gesloten over het 

vernieuwen van de buitenruimte. Aan deze vernieuwing draagt Makado financieel bij. 

3. Kort geleden is als een van de conclusies van het rekenkameronderzoek naar voren 

gekomen dat wordt afgeraden om onder tijdsdruk besluiten te nemen. Met dit voorstel wordt 

echter wel geadviseerd dat te doen. Gezien de druk van de subsidievoorwaarden was het 

noodzakelijk het werk voorlopig te gunnen. Om nu de voorbereidingen voor het werk op te 

kunnen starten, en de aannemer zo snel als mogelijk duidelijkheid te geven, dient er een 

besluit genomen te worden over het wel/niet ophogen van het krediet. Daarnaast wordt in 

de eerste week van mei de uitspraak van de Raad van State verwacht inzake het beroep op 

het bestemmingsplan. Na deze uitspraak is er ook meer duidelijkheid over de uitvoerbaarheid 

van het project.  

 

Alternatief: 

In overleg met de beoogd opdrachtnemer, Prommenz en de afdeling Openbaar Gebied is 

onderzocht op welke onderdelen bezuinigd kan worden. De belangrijkste bezuiniging kan worden 

gevonden in het ontwerp van het watersysteem. Dit kan door de duiker te verlengen en minder 

watergang te graven waardoor minder nieuwe kademuur nodig is. 

 

Daarnaast kan nader onderzocht worden of:  

- het riool in de Nieuwstraat behouden kan worden en gerelined, na inspectie. 

- behoud van het gemengd stelsel, geen aanleg van een regenwaterriool, dus niet afkoppelen. 

 

Naar verwachting leveren bovenstaande aanpassingen een bezuiniging op van ca. € 300.000, -. Het 

alternatief is om te besluiten dat het krediet wordt verhoogd naar € 3.307.935, - (in plaats van € 

3.607.935).  

 

Met bovenstaand alternatief wordt er minder kwaliteit aan de openbare ruimte rondom Makado 

toegevoegd. Echter is dit voor de afdeling Openbaar Gebied acceptabel om nader te onderzoeken.  

 

 

Financiën 

Voor de gemeente heeft dit voorstel geen directe financiële consequenties. In onderstaand overzicht 

is het krediet conform raadsbesluit 29 oktober 2013 weergegeven, en is weergegeven hoe de 

verhoging van het krediet gedekt kan worden.  

 

 Raadsbesluit 29-10-2013 Voorstel 28-06-2016 

Bijdrage Makado (prijspeil 2015) € 1.200.550, - € 1.200.550, -  

ISV-subsidie  € 131.000, - € 131.557, -  

Rioleringsgeld € 100.000, - € 372.000, -  

Bijdrage Hoogheemraadshap € 35.000, - € 0, - * 

Subsidie kleine Infra € 50.000, - € 788.585, - 

Onttrekking reserve 

Maatschappelijk Nut 

€ 1.500.000, - € 1.115.243, - 

Totaal € 3.016.550 € 3.607.935 

*Hoogheemraadschap is niet bereid een bijdrage te doen.  

 

De kosten voor het omleggen van de kabels en leidingen zijn voor rekening van Makado Schagen 

B.V.. De kosten hiervan zijn in 2013 begroot op € 350.000, -.  
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Hieronder zijn de totale kosten voor het aanpassen van het openbaar gebied weergegeven:  

 Voorstel 28-06-2016 

Voorbereidingskosten €    142.935, -  

Uitvoeringskosten € 3.170.000, - 

Onvoorzien €    200.000, -  

Prijsstijgingen  €      95.000, -  

Totaal € 3.607.935, - 

 

Vervolgtraject 

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen zal de definitieve gunningsbrief worden 

verstuurd. Hiervoor zijn twee opties; conform voorlopige gunningsbrief of deze wordt aangepast 

conform het beschikbare krediet (bezuinigingsronde).  

 

Risico’s 

Geen.  

De risico’s, over onder andere het onherroepelijk worden van het bestemmingplan, zijn in het contract 

met de aannemer uitgesloten.  

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Bijlage I: Beschikking subsidie 

Bijlage II: Raadsbesluit 29/10/2013
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2016, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie ruimte d.d. 6 juni 2016; 

 

besluit: 
1. Het krediet te verhogen tot € 3.607.935,-, en daarvoor de beschikbare subsidie van € 788.585,- 

in te zetten; 

2. De ontrekking uit de reserve Maatschappelijk Nut te verlagen van € 1.500.000, - naar € 

1.115.243, - 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 juni 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


