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Inleiding 
Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief bij de 
begroting 2017. In deze Nieuwsbrief vindt u 
onder meer informatie over het sociaal domein, 
de aanwijzing van gemeentelijke monumenten, 
de verbreding van de A9, de vernieuwing van 
de Amstelbrug en verschillende projecten op 
het gebied van ruimtelijke ordening.  
Ook de benodigde capaciteitsuitbreiding van de 
gemeentelijke organisatie komt in deze 
Nieuwsbrief aan de orde. 
 
Kernteam 
Dit voorjaar vindt er een uitgebreide heroriën-
tatie plaats over het functioneren en de in-
richting van ons Kernteam. De aanleiding van 
deze heroriëntatie is dat de casussen, die aan-
gemeld worden bij het Kernteam, complexer 
zijn dan eerst was gedacht. Uit ervaring is ge-
bleken dat regie voeren over een complex 
huishouden een vak apart is. Het is daarom 
nodig dat het Kernteam zich verder kan ont-
wikkelen en professionaliseren. Mogelijk kan de 
heroriëntatie leiden tot een andere inrichting 
van het Kernteam. Ook in verband met de 
nieuw aankoopstrategie Jeugd in 2018 is het 
belangrijk dat het Kernteam goed is voorbereid 
met de veranderende werkwijze. De verwach-
ting is dat extra middelen nodig zijn voor trai-
ning, scholing en voorlichting. Hiervoor is een 
budget nodig van € 10.000. De dekking wordt 
meegenomen in het totaal van het beschikbare 
budget voor het sociaal domein. 

Jeugdzorg 
Per 1 januari 2018 zal de jeugdzorg in de regio 
Groot Amsterdam, waarbinnen veertien ge-
meenten samenwerken, een behoorlijke veran-
dering ondergaan. De inkoop van de jeugdzorg 
is anders vormgegeven. Het grote aantal ver-
schillende producten in de jeugdzorg wordt 
omgezet naar zorgarrangementen, zodat er 
sprake is van ruim minder verschillende pro-
ducten. Klanten krijgen een perspectiefplan 
waarop de benodigde jeugdzorg wordt geba-
seerd. De verwachting is dat gemeenten via 
deze werkwijze beter kunnen sturen op de 
kwaliteit en de middelen. De invoering vraagt 
veel van alle betrokken gemeenten en zorgin-
stellingen. Medewerkers en hulpverleners moe-
ten geschoold worden om perspectiefplannen 
te kunnen opstellen. Nieuwe systemen en pro-
cessen moeten worden ingericht. Beleid moet 
herschreven en aangepast worden. Dit alles 
betekent dat deze transformatie extra kosten 
met zich meebrengt. Deze kosten moeten ge-
maakt worden om productieverlies in de uit-
voering te voorkomen en voldoende capaciteit 
te hebben om alle veranderingen door te voe-
ren. Voor 2017 willen wij een bedrag opnemen 
van € 15.000. De dekking wordt meegenomen 
in het totaal van het budget voor het sociaal 
domein. Op termijn verwachten gemeenten dat 
er beter gestuurd kan worden op de budgetten 
en dat dit ook zijn invloed zal hebben op de 
structureel hogere uitgaven van dit moment. 
 
Jeugdveiligheid 
In samenwerking met Uithoorn hebben wij een 
zorgcoördinator op het gebied van jeugdveilig-

heid. Deze coördinator heeft als voornaamste 
taak om voor onze gemeenten de regie te voe-
ren op alle vraagstukken rond cliënten met een 
strafblad, die tevens zorg nodig hebben. Veel 
aandacht gaat uit naar top 1000 klanten. Dit 
zijn jongeren met een strafblad die veelvuldig 
overlast veroorzaken en tevens een zorgtraject 
nodig hebben. De zorgcoördinator is verant-
woordelijk voor een goede afstemming rond 
het justitiële - en zorgtraject rond deze doel-
groep. De zorgcoördinator is ook de verbin-
dingsfunctionaris voor de gemeente met het 
justitiële - en zorgnetwerk in de regio. Gezien 
de intensivering van de regionale taken en de 
inzet bij enkele zorgtrajecten, willen wij onze 
bijdrage aan de inzet verhogen met twee uur 
per week. Dit betekent een budgetverhoging 
voor 2017 met € 6.000. 
 
Veranderende samenleving 
Voor de veranderende samenleving is in 2016 
een incidenteel budget opgenomen van 
€ 10.000. Dit bedrag is met name bedoeld voor 
het stimuleren van inwonersinitiatieven en voor 
de activiteiten in het kader van het uitvoe-
ringsprogramma ‘Samen Maken we Ouder Am-
stel’. In 2016 is er vrijwel geen gebruik ge-
maakt van dit budget. Wij stellen voor dit bud-
get opnieuw in te zetten in 2017. De verwach-
ting is dat nu meer gebruik wordt gemaakt van 
dit budget, omdat de initiatieven verder uitge-
werkt worden en ook voor de activiteiten bin-
nen het uitvoeringsprogramma budget beno-
digd is. De middelen kunnen worden gedekt uit 
de reserve collegeprogramma. 
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Capaciteitsuitbreiding organisatie en 
ruimtelijke projecten 
In december 2016 heeft de raad de notitie "De 
gemeentelijke organisatie in 2017" vastgesteld. 
Hierin is opgenomen dat voor de begeleiding 
van de verschillende ruimtelijke projecten, 
maar ook voor de te ontwikkelen voorzieningen 
extra in- en externe capaciteit noodzakelijk is. 
De kosten van de formatieuitbreiding zijn ge-
raamd op circa € 250.000, de mogelijk terug te 
verdienen investering is geraamd op ongeveer 
€ 600.000. 
Op basis van de actuele stand van zaken is de 
uitbreiding voor 2017 € 259.000 en structureel 
€ 420.000 en wordt per saldo een flexibele ca-
paciteit van circa 2,5 fte (€ 151.000) noodza-
kelijk geacht. Op basis van de voorlopige ra-
ming vanuit de projecten kan hiervan circa 
€ 144.000 worden gedekt vanuit nog af te slui-
ten (anterieure) overeenkomsten. Dit betekent 
dat er voor 2017 (vooralsnog) een extra beslag 
wordt gelegd op de algemene reserve van 
€ 266.000. 
Uit de doorrekening van de projecten blijkt ook 
dat niet alle kosten van projecten verhaalbaar 
zijn op derden. Hierbij is uitgegaan van een 
voorzichtige raming. Om deze lasten te dekken 
wordt voorgesteld om de reserve ruimtelijke 
projecten die bij jaarrekening 2016 onderdeel 
is van de besluitvorming te verhogen naar 2,5 
miljoen. 
Deze bedragen kunnen nog veranderen als ge-
volg van controlebevindingen in de jaarstukken 
en ontwikkelingen in de projecten. In het na-
jaar vindt er een uitgebreidere rapportage 
plaats over de ruimtelijke projecten. 

Gemeenteraad 
Traject ‘Kennismaking met de raad’  
Begin 2017 heeft een traject ‘Kennismaking 
met de raad’ plaatsgevonden voor de inwoners 
van onze gemeente. De kosten hiervan 
(€ 5000) zaten nog niet in de begroting. 
 
Verhoging fractievergoeding  
Vanuit de fracties is verzocht om de fractiever-
goeding te indexeren. Voor het jaar 2017 is 
een inhaalslag gemaakt over de afgelopen ja-
ren. Deze (€ 1.700) zal structureel worden 
doorgetrokken en in het vervolg zal jaarlijks bij 
de begroting indexatie worden toegepast. 
 
Vervolgonderzoek nieuwbouw scholen 
In vervolg op het onderzoek naar de nieuw-
bouw van scholen, dat is uitgevoerd in 2016, is 
een nader vervolg onderzoek nodig op het ge-
bied van verkeerseffecten. Voor dit onderzoek 
is een budget nodig van € 5000. 
 
Aanwijzen gemeentelijke monumenten 
Binnenkort start de procedure tot aanwijzing 
van gemeentelijke monumenten. Conform het 
gestelde in de Erfgoedvisie is de gemeente 
verdeeld in vier gebieden met ieder zijn eigen 
karakteristiek. De gebieden zijn Duivendrecht, 
Ouderkerk aan de Amstel, de Ronde Hoep en 
de rest van het landelijk gebied (Amstelscheg). 
Het streven is om eind 2017 30 gemeentelijke 
monumenten te hebben aangewezen, gelijk 
verdeeld over de vier gebieden. 
 

Integraal beheersysteem buitenruimte 
Met het afronden van het aanbestedingstraject 
voor een integraal beheersysteem is weer een 
stap gezet in het professionaliseren van het 
beheer van de buitenruimte. De implementatie 
start in april 2017 en loopt tot april 2018 door. 
 
Woninggroen 
Op 31 december 2016 is het overschot van 
€ 109.000 op het project woninggroen overge-
zet naar de bestemmingsreserve groen. Dit 
bedrag wordt voor de afronding van het project 
in 2017 opgenomen in de lopende begroting. 
Eind 2017 wordt het project woninggroen in-
clusief het bijbehorende budget afgesloten. 
 
Opknappen station Van der Madeweg 
In de samenwerking tussen onder andere ge-
meente Ouder-Amstel en de dienst Metro en 
Tram (Dienst MeT) van Amsterdam, is gekeken 
naar verbeteringen binnen het ontwerp van de 
renovatie van het station Van der Madeweg. Er 
zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd op 
het vlak van toegankelijkheid, sociale veiligheid 
en uitstraling. Zo heeft de dienst MeT voor de 
volgende zaken gezorgd: 
 de toegang van de lift is verplaatst, zodat 

deze op een sociaal veiligere locatie terecht 
is gekomen; 

 in de openbare ruimte is aanstraalverlich-
ting gekomen op de wanden van het sta-
tion, waardoor de uitstraling is verbeterd en 
een aantal donkere hoeken is weggeno-
men; 
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 tussen de perrons is een brug gekomen, 
zodat het gemakkelijker is om over te stap-
pen tussen de verschillende lijnen; 

 de wand langs de trap vanaf het station, 
richting de openbare ruimte, is verlaagd, 
zodat de mensen op de trap vanuit de 
openbare ruimte te zien zijn. Dit bevordert 
de sociale veiligheid; 

 De wandbekleding met tegels langs het 
fietspad is qua oppervlakte bijna verdub-
beld en dit zorgt voor een flinke verbetering 
van de uitstraling van het station in de 
openbare ruimte. Er is een nieuw ontwerp 
gemaakt, dat de verbinding tussen het Am-
stel Business Park (ABP), het stationsge-
bied en Duivendrecht weergeeft.  

Al met al heeft het station een sterk verbeterde 
uitstraling gekregen. Om dit te kunnen realise-
ren is binnen de scope van het project het te-
gelwerk van het trafogebouw in de openbare 
ruimte komen te vervallen. Om het trafoge-
bouw toch te kunnen betegelen is afgesproken 
dat Ouder-Amstel een financiële bijdrage levert 
van € 10.500. Dit om de uitstraling van de sta-
tionsomgeving een kwalitatieve impuls te ge-
ven Het beheer en onderhoud van de wandbe-
kleding blijft bij de dienst MeT. 
 
Fietsenrekken station Van der Madeweg  
Dit voorjaar wordt de renovatie van het metro-
station Van der Madeweg afgerond. Daarnaast 
loopt er al geruime tijd een project om samen 
met Amsterdam de kwaliteit van de openbare 
ruimte rondom het station te verbeteren.  
Voor de realisatie van het groot onderhoud van 
de stationsomgeving is onlangs door Amster-

dam Oost gestart met de voorbereidingsfase 
van het project. In een later stadium worden 
hiervoor in samenwerking met de gemeente 
Ouder-Amstel de ontwerpen gemaakt. De 
schetsontwerpen welke tot stand zijn gekomen 
binnen het knooppuntoverleg dienen hiervoor 
als uitgangspunt. Binnen dit zogenaamde 
knooppuntoverleg zijn de verschillende sta-
keholders vertegenwoordigd, waaronder de 
ReizigersAdviesRaad en het RBOVV. 
Daarnaast is er gekeken naar verbeterpunten 
die op korte termijn gerealiseerd kunnen wor-
den. Eén van de verbeterpunten is het oplos-
sen van het tekort aan fietsparkeerplaatsen. 
Samen met Vervoersregio Amsterdam is een 
subsidietraject gestart om, vooruitlopend op 
het groot onderhoud, 106 fietsparkeerplaatsen 
aan te brengen. Deze zullen de 16 huidige stal-
lingsplaatsen vervangen. Op deze manier 
wordt de stalling van fietsen centraal en veilig 
(tegen diefstal) geregeld. Dit bevordert het 
fietsgebruik. Ook neemt naar verwachting dan 
de hoeveelheid zogenaamde “kwakfietsen” af, 
wat de uitstraling van het gebied ten goede 
komt. De Vervoersregio subsidieert 95% van 
de aanlegkosten, die in eerste instantie door 
Ouder-Amstel worden betaald. Daarna wordt 
de subsidie definitief vastgesteld en uitgekeerd. 
De kosten bedragen € 20.740. De subsidiebij-
drage is naar verwachting € 19.700, zodat on-
ze netto investeringskosten ongeveer € 1.040 
bedragen. 
 
Blauwe Zone 
Bij de invoering van betaald parkeren op het 
Amstel Business Park heeft uw raad besloten, 

dat alle kosten die verband houden met de in-
voering, instandhouding en handhaving van de 
blauwe zones in Duivendrecht worden betaald 
uit de opbrengsten van de parkeergelden. Na 
de eerdere uitbreidingen van blauwe zones in 
de Kruidenbuurt, het centrum, de Bloemen-
buurt en Duivendrecht noordoost, wordt nu de 
volgende uitbreiding van de blauwe zone voor-
bereid. Naar verwachting wordt in september 
2017 een blauwe zone ingesteld in de Populier-
straat, Hazelaarstraat, Hazelaar, Abeelstraat, 
Schoolstraat, Tamarindestraat, ‘t Ven en een 
gedeelte van de Biesbosch in Duivendrecht. 
Daarbij worden ontheffingen verleend aan be-
woners, bedrijven en instellingen. De geraam-
de kosten bedragen € 13.000. Mogelijk zijn er 
nog meer uitbreidingen van de blauwe zone 
nodig. Wanneer die gaan plaatsvinden, is nog 
niet bekend. 
 
Ouderkerk-Zuid 
In de exploitatie voor het project Ouderkerk 
Zuid zijn middelen opgenomen voor verbete-
ring van de luchtkwaliteit van de Jan Hekman-
school. Hiervan resteert momenteel nog 
€ 180.000. Specifieke investeringen ten be-
hoeve van de luchtkwaliteit worden niet meer 
verwacht. Wel zijn er investeringen noodzake-
lijk in de Warmte Koude Opslag installaties van 
de Jan Hekmanschool en kinderopvang Small-
steps aan de Amstel, die eveneens het binnen-
klimaat beïnvloeden. Deze investeringen zijn 
voor rekening van eigenaar Woningstichting 
Eigen Haard, maar de Warmte Koude Opslag 
bevindt zich in de openbare buitenruimte. 
Daarom moeten er ook kosten worden ge-



NIEUWSBRIEF 
 

  Begroting 2017 

 4

maakt om de openbare buitenruimte weer te 
herstellen. Daarnaast is het wenselijk, zo niet 
noodzakelijk, dat de naastliggende gemeente-
lijke kavel Polderweg 1, waar het SKOO is ge-
vestigd, eveneens wordt hersteld. De gemeen-
te is hiervoor verantwoordelijk, maar in het 
project zijn voor deze werkzaamheden geen 
middelen begroot. De kosten van herstel van 
de gemeentelijke buitenruimte bedragen naar 
verwachting circa € 150.000 tot € 175.000. 
Voorgesteld wordt de in het project nog be-
schikbare € 180.000 te bestemmen voor deze 
noodzakelijke investering. 
 
Dorpshart Duivendrecht 
De ontwerp omgevingsvergunning en verkla-
ring van geen bedenkingen voor de bouw van 
129 (zorg)woningen in de Zonnehof hebben ter 
inzage gelegen. Daarop zijn zienswijzen inge-
diend, die voorzien van een antwoord, zijn 
voorgelegd voor besluitvorming. De gemeente-
raad heeft op 9 mei 2017 de verklaring van 
geen bedenkingen afgegeven. Op basis daar-
van heeft het college op 23 mei 2017 de om-
gevingsvergunning afgegeven voor de bouw 
van 129 (zorg)woningen. Het definitieve besluit 
staat open voor beroep. Parallel wordt het 
bouwrijp maken van de locatie voorbereid. 
Daarvoor moet riolering worden aangelegd. 
Voor de voorbereiding heeft de gemeente een 
ingenieursbureau ingeschakeld. 
Met bewoners van de flats en de scholen heeft 
overleg plaatsgevonden over de inrichting van 
de openbare ruimte. Daaruit is een andere lo-
catie voor de natuurlijke speeltuin gekomen en 
blijven bomen behouden door paden te verleg-

gen. Ook is een voorstel besproken voor de 
inrichting van de Astronautenweg en Satelliet-
baan als schoolzone en 30km zone. Het inrich-
tingsplan wordt hierop aangepast en opnieuw 
ter inzage gelegd en vastgesteld door het col-
lege. In het kader van de veilige school-
thuisroutes wordt nader onderzocht of de As-
tronautenweg ingesteld kan worden als één-
richtingsweg. De aanpassingen leiden tot extra 
kosten, die worden inzichtelijk gemaakt en zijn 
onderdeel van besluitvorming. 
Het aanpassen van de laad- en losvoorziening 
op de Waddenland heeft in mei 2017 plaatsge-
vonden. Tevens zijn asbaktegels op het Dorps-
plein en 30 km/uur signalering op de Telstar-
weg aangebracht. De werkzaamheden aan het 
Dorpsplein zijn afgerond. 
 
Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel 
Het afgelopen voorjaar bent u geïnformeerd 
over de onderzoeken en het verdere proces 
voor het centrumplan Ouderkerk aan de Am-
stel. Een projectplan met communicatieplan 
wordt met uw raad gedeeld. Hierin staan een 
verdere invulling van de voorgestelde partici-
patie en een indicatie van benodigd budget om 
naast de onderzoeksfase te komen tot een ste-
denbouwkundig plan. Voor de zomer van 2017 
wordt met de inwoners en uw raad gewerkt 
aan een visie voor het gebied. Daarna volgt 
een voorstel voor een visie die in oktober aan 
uw raad wordt voorgelegd. De stedenbouw-
kundige werkt de visie vervolgens uit in een 
aantal varianten. Deze varianten worden met 
uw raad en inwoners beschouwd, waarna u 

begin 2018 een voorkeurvariant wordt voorge-
legd. 
 
De Nieuwe Kern 
Momenteel lopen de gesprekken over het slui-
ten van een samenwerkingsovereenkomst. In-
dien hieruit financiële consequenties volgen, 
dan zullen deze separaat of bij een volgende 
nieuwsbrief worden gemeld.  
 
Bestemmingsplan De Ronde Hoep 
In 2013 is het voorontwerp bestemmingsplan 
De Ronde Hoep ter inzage gelegd. In het na-
jaar van 2016 heeft het dagelijks bestuur van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de startnoti-
tie vastgesteld en is het inrichtingsplan in de 
maak voor de calamiteitenberging (inmiddels 
noodoverloopgebied genaamd) De Ronde 
Hoep. Het aangepaste bestemmingsplan wordt 
tegelijk met het inrichtingsplan ter visie ge-
legd. 
Het Waterschap heeft berekend op welke per-
celen wateroverlast ontstaat bij het inlaten van 
2,4 miljoen m3 en een inundatiediepte van -
1,90 meter NAP. De rest van de polder wordt 
geacht geen wateroverlast te krijgen. Dit bete-
kent dat in het bestemmingsplan slechts een 
deel van de polder als noodoverloopgebied 
moet worden bestemd. 
Voor dit bestemmingsplan is in 2013 een Milieu 
Effect Rapportage (MER) opgesteld. In de MER 
zijn de effecten van de calamiteitenberging en 
de landbouwontwikkeling onderzocht. Nu er 
sprake is van een maximum inlaat tot -1.90 
NAP, moet de MER eveneens worden aange-
past. Er wordt onderzocht wat nog bruikbaar is 
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in de huidige MER en wat gedaan moet worden 
om de MER bruikbaar te maken voor de nieuwe 
situatie. 
Behalve de noodoverloop moeten ook de agra-
rische uitbreidingsmogelijkheden nogmaals 
tegen het licht worden gehouden. Het streven 
is voor de zomer een nieuw voorontwerp be-
stemmingsplan en MER gereed te hebben. 
 
Amstel Business Park Zuid 
In de periode van 30 maart tot en met 10 mei 
heeft de concept ruimtelijk-economische visie 
ter inzage gelegen. Eventuele zienswijzen wor-
den voorzien van een antwoord en gelijktijdig 
met de ruimtelijk-economische visie voorge-
legd voor besluitvorming.  
De bewoners van de woonboten hebben het 
geluidonderzoek en het onderzoek naar het 
persoonsgebonden overgangsrecht ontvangen, 
zoals toegezegd in de met de bewoners ge-
voerde overleggen. De bewoners ontvangen 
een brief waarin het standpunt van de ge-
meente ten aanzien van persoonsgebonden 
overgangsrecht en het gebruik en bebouwing 
van de kade is toegelicht. Zij krijgen de gele-
genheid daarop te reageren. 
Met grondeigenaren worden gesprekken ge-
voerd over mogelijke ontwikkelingen. Daarin 
wordt gekeken of vroegtijdig overeenkomsten 
gesloten kunnen worden, waarin ook het kos-
tenverhaal is geregeld. Niet alle investeringen 
op het Amstel Business Park Zuid komen in 
aanmerking voor kostenverhaal. Hierover zal 
besluitvorming later moeten plaatsvinden. 
 

Entrada 
Op 11 april 2017 hebben Wonam en de ge-
meente een intentieovereenkomst getekend, 
die voorziet in het opstellen van een steden-
bouwkundige visie voor Entrada als basis voor 
ontwikkeling. De stedenbouwkundige visie 
wordt ter vaststelling voorgelegd aan uw raad 
en u wordt ook betrokken bij het opstellen 
daarvan. De door de gemeente te maken kos-
ten voor het opstellen van de stedenbouwkun-
dige visie komen in aanmerking voor kosten-
verhaal en worden gedekt door de ontwikke-
ling. Daarover zijn in de intentieovereenkomst 
afspraken gemaakt. 
 
Verbreding Rijksweg A9 
De verbreding van de A9 in Ouder-Amstel 
maakt deel uit van het rijksproject ‘Rijkswater-
staatprogramma Schiphol – Amsterdam – Al-
mere’. Het Tracébesluit is ondertussen onher-
roepelijk. De beoogde verbreding heeft een 
aantal ruimtelijke gevolgen, waarvoor met de 
gemeente een Uitvoeringsovereenkomst moet 
worden afgesloten. De gesprekken daarover 
zijn op dit moment gaande. Beoogd wordt aan 
het begin van de zomer deze overeenkomst 
gereed te hebben.  
In het Tracébesluit is vastgelegd dat er ten 
zuiden van de A9 ter hoogte van - en feitelijk 
in - de polder De Ronde Hoep een ‘verzor-
gingsplaats’ (tankstation) zal worden aange-
legd. De gemeente was hier geen voorstander 
van, maar dit is toch bepaald in het Tracébe-
sluit. Het bestemmingsplan voor de verbreding 
is in concept gereed. Er wordt nu nog gewerkt 
aan het zo scherp mogelijk vastleggen van de 

(bestuurlijk) gemaakte afspraken voor de ver-
zorgingsplaats.  
Voor de feitelijke uitvoering van de verbreding 
wordt een Europese aanbesteding gehouden. 
Het resultaat van die aanbesteding zal in de 
tweede helft van dit jaar duidelijk moeten zijn. 
 
Vervanging Amstelbrug 
De brug over de Amstel moet, zoals bekend, 
worden vervangen. Voor de vervanging en de 
aanpassing van de kruispunten aan weerszij-
den van de brug is vanzelfsprekend de mede-
werking van de gemeenten Ouder-Amstel en 
Amstelveen nodig. Een grote zorg voor Ouder-
Amstel is de tijdelijke bereikbaarheid van de 
beide zijden van de Amstel gedurende de 
bouwperiode. Omdat de provincie gekozen 
heeft voor het bouwen van twee nieuwe brug-
gen naast elkaar, is die bereikbaarheid nu goed 
gegarandeerd. Op dit moment wordt nog ge-
werkt aan het Provinciale Inpassingsplan (PIP, 
de provinciale versie van een bestemmings-
plan). Het PIP heeft ter inzage gelegen en er 
zijn diverse zienswijzen binnengekomen. Be-
stuurlijke vaststelling volgt nu en aan de voor-
bereidingen van de aanbesteding wordt ge-
werkt. Gunning wordt in de tweede helft van 
dit jaar verwacht. De aannemer moet dan een 
(definitief) ontwerp maken en het vergunnin-
gentraject moeten doorlopen. Ook wordt er 
gewerkt aan een definitieve planning. 
 


