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Onderwerp: versterking ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg
Aan de raad,
Beslispunt:

Een bedrag ad € 215.650,=, zijnde de koopsom van een aantal percelen grond
minus een reservering van gelden van een eerder ontvangen verkoop van een
perceel, benodigd voor de realisatie van de in de 3e uitvoeringsmodule
landinrichting BES afgesproken versterking van de ecologische zone aan de
Heilooer Zeeweg en omgeving, ten laste te brengen van het begrotingssaldo
2009.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Uw raad heeft ingestemd met het Raamplan Landinrichting BES.
Dit raamplan is uitgewerkt in een drietal modules. De modules 1 en 2 zijn afgerond of nog in
uitvoering.
De 3e uitvoeringsmodule is door u in 2006 vastgesteld. Binnen deze 3e module resteren een
aantal projecten die nog uitgevoerd moeten worden.
Er is tussen de partijen per project afgesproken welke partij als initiatiefnemer zal optreden.
Een van de projecten waarvan is afgesproken dat de gemeente Bergen de initiatiefnemer is
betreft het project: “versterking ecologische verbindingszone Heilooer Zeeweg”.
Naast natuurontwikkeling bestaat het project uit aanleg en/of verplaatsing van wandel- en
ruiterpaden.
Subsidiering van deze projecten vindt na 1-1-2009 plaats binnen het regime van het ILG.
De realisatie van de projecten zoals opgenomen in de 3e uitvoeringsmodule dient in 2009
plaats te vinden. De beschikbaar gestelde subsidies vervallen met ingang van 2010.
Derhalve is er spoed te betrachten rondom de besluitvorming van de aankopen en de
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden nadien.
Lasten per locatie inzake aankoop gronden:
- Heilooer Zeeweg
€ 105.000,=
- Rinnegommerlaan
€ 136.150,=
- nabij Creightons
€ 10.500,=
Totaal nu te maken aankoopkosten
€ 251.650,=
Gerealiseerde verkoop Tijdverdrijfslaan € 36.000,=
Totaal

€ 215.650,=

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Na uw besluit wordt het mogelijk de gronden aan te kopen en de gemaakte afspraken te
realiseren.
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
De inrichtingskosten worden voor ca. 90% middels ILG subsidies gerealiseerd mits de
inrichting in 2009 wordt gerealiseerd. In de gemeentelijke programmabegroting is als
investering voor deze werken een bedrag gereserveerd van € 127.400,-.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
Na uw besluit zal het college zorg dragen voor de uitvoering van zowel de aankoop van de
gronden van DLG, de uitvoering van de werkzaamheden in het gebied en het beroepen op
de gereserveerde ILG bijdrage.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Het streven van uw college is de afgesproken doelen in de modules op een budgettair
neutrale wijze af te handelen. Een van de afspraken is dat de gemeente haar bezit wil
inzetten en zorgen voor de noodzakelijke eigendomsoverdrachten.
Vooralsnog is het noodzakelijk de aankoopkosten ten laste te laten komen van het
begrotingssaldo 2009.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Na uw besluit wordt direct de koopovereenkomst met DLG opgemaakt en notarieel
overgedragen. De gemeente wordt aldus eigenaar van de percelen, waarna de uitvoering
van de werken in 2009 nog van start gaan.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
De hoogte van de totale koopsom (zijnde € 215.650,=) geeft aanleiding om de stukken aan
uw gemeenteraad voor te leggen. Tevens dient uw raad te besluiten om de koopsom ten
laste te brengen van het begrotingssaldo 2009.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Conform de gemaakte afspraken in de 3e uitvoeringsmodule dienen een aantal projecten
nog gerealiseerd te worden. Hiervoor worden in 2009 middels de ILG subsidies verstrekt.
Indien de uitvoerende werkzaamheden net in 2009 van start gaan vervalt de gereserveerde
subsidie maar kan de gemeente gehouden worden aan de realisatie van de projecten zoals
overeengekomen in de 3e module.
Bijlagen:
-

Situatietekeningen betrokken percelen
Kopie van reservering gelden uit ILG
Kopie van reservering gelden in begroting
Tekening van plannen Ecologische verbindingszone en ruiterpaden
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