Datum: 23 mei 2017

Betreft: toezeggingen ‘Visie Langedijk ontwikkelt met water 2030’
1. het verzoek bij het Museum Broekerveiling neer te leggen om met de bewoners van het
Schapenland in gesprek te gaan over de zorgen die geuit worden over planvorming in het
Oosterdelgebied.
De heer Karels, directeur van Museum BroekerVeiling, was tijdens de forumbehandeling in de zaal
aanwezig en is op de hoogte van het verzoek. Met de heer Karels is hierover contact geweest. Hij
onderschrijft het belang van burgerparticipatie.
2. de raad te informeren over geconstateerde verschillen in de reactienota die door de bewoners
van het Schapenland is ontvangen en de reactienota bij de stukken.
De reclamanten hebben de reactienota ontvangen zoals die is vastgesteld door het college. De
raad heeft per vergissing de niet-definitieve versie ontvangen. Onze excuses voor de verwarring.
De definitieve versie is toegevoegd bij de stukken voor behandeling in de raad van 6 juni.
3. vaarverbinding via Sint Pancras aan de westkant van de Spanjaardsdam, wordt als derde
variant in de definitieve versie van de visie opgenomen.
Deze variant wordt verwerkt in het kaartbeeld ( zie Addendum Visiekaart). Afhankelijk van de
praktische uitvoerbaarheid wordt de verbinding tussen Sint Pancras en Broek op Langedijk
onderzocht en nader bepaald. Daarnaast krijgt Sint Pancras meer aandacht in de visietekst,
waarbij de relatie met de Groene loper en de wijk Twuyverhoek specifiek wordt genoemd ( zie
Addendum punt 3).
4. totaaloverzicht kosten waterplannen vanaf 2006
Het voert te ver om de nettokosten van de waterplannen vanaf 2006 in cijfers te vatten. Daarbij
schiet het ook voorbij aan het doel van de onderliggende vraag, zoals die in het Forum is
aangegeven, namelijk: het kunnen uitleggen aan bewoners waarom er wordt geïnvesteerd in het
maken van plannen en niet in daden. Het terugbrengen van de gedane gemeentelijke
investeringen in waterplannen tot één cijfer doet bovendien tekort aan de bijdragen die derden het
afgelopen decennium hebben geleverd aan de waterplannen en op basis daarvan hebben
geïnvesteerd.
Het college heeft naar aanleiding van de onderliggende vraag gemeend dat de aanleiding tot het
maken van de Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ nog enige toelichting behoeft (zie Addendum
punt 1).
5. de kosten die tot nu toe gemaakt zijn voor de Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’, inclusief
interne uren.
Het begeleiden van een ontwikkeling van een visie behoort tot het reguliere werk van betrokken
ambtenaren. Met het waterrijke karakter van Langedijk en de integraliteit van de opgestelde visie is
de toewijzing van werkzaamheden aan een specifiek project niet altijd mogelijk. Daarom zijn niet
alle uren door alle ambtenaren separaat geadministreerd. De kosten aan interne uren zijn geschat
op circa 75.000 euro.
6. Het uitgangspunt is dat in de uitwerking de vaarroutes niet op privéterrein worden gepland.
In de uitwerking zal blijken of en in welke mate hiervan sprake is. In de uitwerking worden
belanghebbenden betrokken en worden routes in overleg nader bepaald en onderzocht welke
alternatieven er mogelijk zijn.
Het ‘ontwikkelen in goede balans’ op pagina 11 onder het kopje ‘menselijke maat centraal’ verwijst
daarnaar. Voor de duidelijkheid is hieraan toegevoegd dat de participatieve werkwijze waarop de
Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ tot stand is gebracht wordt voortgezet bij de uitwerking (zie
Addendum punt 2).

De vraag of routes al dan niet op privéterrein zijn geprojecteerd, werd gesteld naar aanleiding van
waargenomen meetactiviteiten in Sint Pancras. Met de eigenaren van Helling 4 is hierover een
aantal malen, vanuit het project Vroonermeer Noord, contact geweest. Een koppeling met
Langedijk ontwikkelt met water wordt nog onderzocht. Zodra blijkt dat daar realistische kansen voor
zijn, worden belanghebbenden hierbij vanzelfsprekend betrokken.
7. de door de heer Boonstra gemaakte opmerkingen, zoals verwoord in het eerder door HvL/D66,
aangehouden amendement te verwerken en de tekst in de visie hierop aan te scherpen
(‘beheersplan’, recreatief gebruik Langedijker wateren in relatie tot behoud cultuurhistorische
waarden, natuur, veiligheid en beperken van overlast voor de bevolking).
Zie Addendum punt 4. Het college is het met de heer Boonstra HvL/D66 eens dat het opstellen
van een visie op het in balans ontwikkelen - van recreatie op en aan het water, behouden en
versterken cultuurhistorische waarden, natuur, veiligheid en leefbaarheid – een prioritaire activiteit
is. Echter wij zien zo’n visie als een uitwerking van de Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’. De
Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ dwingt tot het onderzoeken van een gebalanceerde
ontwikkeling in de volle breedte van de genoemde ambities. Middelen als spreiding, zonering,
elektrisch varen en goede ervaringen elders worden daarin onderzocht. Vanzelfsprekend zal de
visie ‘Ontwikkelen in balans’ op een participatieve wijze tot stand komen in de geest van ‘Langedijk
ontwikkelt met water’.
Daarbij zijn er altijd weer onverwachte gebeurtenissen, die noden tot acties. Om kwaliteit te
waarborgen is een gebalanceerde ontwikkeling gediend met maatwerk op locatie, gecombineerd
met duurzaam toezicht. In de Visie ‘Ontwikkelen in balans’ worden daarom ook maatregelen
opgenomen voor het blijvend monitoren van en acteren op nieuwe ontwikkelingen.
8. het onderwerp handhaving en beheersing is in de actie- en projectenlijst opgenomen onder
‘duurzaamheid’, dit opnemen onder ‘basis op orde’.
De aspecten handhaving en beheersing worden genoemd onder de basis op orde / kwaliteit
vaarwegen en oevers, met de volgende punten:
- knooppunt vaarwegen omgeving Museum BroekerVeiling - Marktzicht
- golfslag en snelheid t.h.v. Dorpsstraat 224-226
- snelheid omgeving Schapenland
- toezicht op vaarsnelheid algemeen.
Hier is aan toegevoegd (zie Addendum actie- en projectenlijst na forum):
- Ontwikkelen in balans.
9. de raad op de hoogte te stellen van de resultaten van technisch onderzoek Dorpsstraat 224
De raad wordt na afronding van het onderzoek op de hoogte gesteld.
10. Hoe omgaan met financiële onderbouwing.
Beoogde investeringen voor dit jaar komen middels een tussenrapportage in juli aan de orde. Voor
2018 en verder worden beoogde investeringen in de kadernota opgenomen.
Naar aanleiding van de vragen in het Forum is het college van mening dat een hoofdstuk
‘Financiën’ toegevoegde waarde heeft voor de Visie (zie Addendum punt 5).

