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Geachte mevrouw Stinenbosch,

In uw brief van donderdag 11 juli 2013 stelt u ons vragen over de tweede brug naar het Ravelijn. Graag beantwoorden
wij uw vragen als volgt.
Vragen
1. Wat is uw afweging geweest om aan het idee van een tweede brug deze prioriteit te geven?
Antwoord:
In het PleinenPlan Stadskern Noordoost, dat in 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld, is een tweede brug aan de
stadskant van het Ravelijn voorzien als een ontbrekende schakel in een toeristisch recreatieve route tussen het
Markiezenhof via de pleinen naar het Anton van Duinkerkenpark. Naast het versterken van de toeristische en recreatieve
betekenis van de stad wordt door de tweede brug een extra vluchtroute gecreëerd bij calamiteiten. Dit maakt het mogelijk
meer en/of grotere (culturele) evenementen te organiseren op het Ravelijn. Bovendien wordt hierdoor de cultuurhistorie van
het oude vestingwerk beter beleefbaar.
Voor de uitvoering van het PleinenPlan is door de provincie in het kader van de provinciale subsidieregeling 'Fysieke
aanpak drugsoverlast' een subsidie toegezegd van ë 3,5 min. De aanleg van een tweede brug was eerder dit jaar
ingediend als onderdeel van de tender voor een provinciale bijdrage van 50 Zo in het kader van Landschap van Allure. Voor
o

deze regeling is de brug niet in aanmerking gekomen. Nu doet de kans zich voor om deze brug door middel van een
bijdrage van de subsidieregeling 'Fysieke aanpak drugsoverlast' alsnog te realiseren.
2. Wat zijn de begrote kosten welke gemoeid zullen zijn met de aanleg van een tweede brug in het totaal en de begrote
kosten voor onze gemeente
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Antwoord:
De kosten inclusief het aanbrengen van een nieuwe trap worden geschat op ca. 6 315.000,--. Op basis van een uit te
werken ontwerpplan zal dit bedrag nog nader gespecificeerd moeten worden. De provinciale bijdrage bedraagt 50 Zo
0

van de kosten, zodat het resterende bedrag voor rekening van de gemeente komt.
3. Graag een financieel overzicht van de gemaakte en geplande kosten met een verdeling naar herkomst (gemeente
gelden, provinciale gelden, particuliere gelden.
Antwoord:
De kosten die ten laste komen van de gemeente worden gedekt uit het hiervoor reeds eerder geoormerkte krediet
'Revitalisering Groenprojecten 2011' (A5600059). Het resterende bedrag komt ten laste van de provinciale subsidie.

4. Tevens de herkomst van de tot nu toe gemaakte en te maken kosten zoals bijdrage vanuit het vastgoedbedrijf aan
het PleinenPlan, riolen, wegen, de bijdrage conform de exploitatieverordening en de voorziening parkeren.
Antwoord:
De (overige) gemaakte kosten worden jaarlijks opgenomen in de overzichten, die aan de gemeentelijke jaarrekening
worden bijgevoegd. Uiteraard zijn wij bereid u desgewenst een nadere toelichting op de financiën te geven.
Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.M. Vrijenhoek - de Vries, bereikbaar via
telefoonnummer (0164) 277657.
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