Vragen tijdens de technische toelichting op de Kadernota 2016 (27-6-2016).
Realisatie project Visie Domburg
Het project is in drie onderdelen gesplitst:
- 1e fase: Herinrichting boulevard Hoge Hil tot de Stenen Toko;
- 2e fase: Herinrichting boulevard van de Stenen Toko tot de watertoren;
- 3e fase: Herontwikkeling het Groentje.
In de begroting van 2016 is er voor het project Visie Domburg een bedrag van € 600.000
geraamd. Hiervan is nog € 400.000 beschikbaar.
Voor de kadernota 2016 is een nieuwe berekening gemaakt van de totale investering
voor de drie onderdelen. Er is nu een investering opgenomen van totaal € 1.900.000
(fase 1: € 800.000 / fase 2: € 750.000 / fase 3: € 350.000).
Het nog beschikbare budget van € 400.000 (uit 2016) brengen we in mindering; in deze
kadernota is de investeringsvraag € 1.500.000 met als dekking de reserve grondbedrijf.
We constateren dat de tekst in de kadernota niet helemaal helder is en niet aansluit op
de gevraagde investeringsbedragen. Op de lijst van nieuwe prioriteiten verwerken we
een correctie bij de visie Domburg. Omdat € 400.000 voor de 1e fase Visie Domburg
(gepland voor 2017) al beschikbaar is uit het budget 2016 is deze ten onrechte opnieuw
opgenomen.
Bijlage II – Nieuwe prioriteiten 2017- 2020
Om de leesbaarheid te bevorderen voegen we de investeringsbedragen toe aan deze lijst.
Separaat verstrekken we een nieuw overzicht.
Flexibele schil
In het uitvoeringsprogramma is een bedrag van € 635.000 opgenomen als flexibele schil
welke al opgenomen is in de diverse projecten. Het budget voor juridisch-planologische
medewerking voor diverse projecten (€ 54.000) maakt onderdeel uit van de flexibele
schil.
Actualisatie wegbeheerplan
Het geactualiseerde wegbeheerplan staat in de raad van oktober op de agenda.
Onderdeel van dit plan is het wegwerken van de achterstand in het onderhoud. In de
kadernota is dit, vooruitlopend op het raadsvoorstel, reeds verwerkt. Met de extra
structurele last in de kadernota blijven we op het niveau dat er geen achterstand in het
onderhoud is.
Relatie Erfgoednota (blz. 16 Kadernota) en de vorig jaar vastgestelde
Structuurvisie Cultuurhistorie
In de vastgestelde structuurvisie cultuurhistorie heeft de gemeente de belangrijkste
cultuurhistorische aspecten/objecten (de materiële sporen van het verleden) binnen
haar grondgebied vastgelegd.
Daarmee lopen we vooruit op de Omgevingswet. De Omgevingswet brengt alle
bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. In de
Omgevingswet wordt een zorgvuldige omgang met het cultureel erfgoed in de fysieke
leefomgeving vastgelegd. De bescherming van archeologische en gebouwde
monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen krijgen voor een
belangrijk deel een plek in deze wet.
De nieuwe Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer
van alle cultureel erfgoed in Nederland, dus ook het immateriële erfgoed zoals tradities,
maar ook roerend cultureel erfgoed. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus
zoals die in de huidige wetten en regelingen gelden, tenminste te handhaven. In de
Erfgoedwet legt de overheid overzichtelijk vast hoe met het erfgoed wordt omgegaan,

wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt
uitgeoefend. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van het cultureel erfgoed ligt
waar mogelijk bij het erfgoedveld zelf. Hoe we daar als gemeente mee om willen gaan,
komt te staan in de erfgoednota.

