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Ontwikkelingen binnenstad- en havenvisie 
In 2017 is het projectplan voor de Binnenstad-en havenvisie (BHV) opgesteld. Nu vier jaar later zijn 
al enkele deelprojecten gestart en een aantal staan op de planning. In die vier jaar is er heel wat 
veranderd in de plannen. Goed om dat te benoemen omdat alles bij elkaar ook een flinke impact 
heeft op de planning en de financiële situatie van het project. 
 
Van zes naar vijftien (deel)projecten 
De Binnenstad- en Havenvisie bestond in eerste instantie uit zes deelprojecten. In 2020 en 2021 
zijn er in totaal negen uitvoeringsprojecten bijgekomen. Gelet op het jubileumjaar en de 
aankomende fusie maakte het een belangrijke prioriteit voor college en raad. De opdracht ligt er om 
dit gerealiseerd te hebben voor 1 april 2022. De kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht 
(kosten voor engineering, het toezicht en projectmanagement) moeten voor deze negen extra 
projecten worden opgenomen in de totaal begroting. 
 
Participatie 
De laatste jaren is de betrokkenheid van burgers bij projecten steeds groter geworden en staan door 
de participatieve samenleving veel uitvoeringsprojecten in de schijnwerpers. Ook bij de 
deelprojecten van de Binnenstad-en havenvisie is hiervan sprake. Er is daarom regelmatig overlegd 
met klankbordgroepen, bewoners van de binnenstad, bewoners- en ondernemersverenigingen wat 
vaak geleid heeft tot verbeteringen in de plannen. Deze planaanpassingen kosten echter tijd en 
capaciteit waar extra voorbereidingskosten mee gemoeid zijn. 
 
De markt 
De huidige marktsituatie is complex. Dit heeft zijn weerslag in de uitvoering van alle projecten. De 
hout- en staalprijzen stijgen exorbitant en daarnaast worden er door diverse leveranciers geen 
voorraden aangehouden en worden materialen pas in productie genomen nadat is betaald 
(bijvoorbeeld voor stenen). Ook aannemers hebben een overvloed aan werk en gebrek aan 
personeel. Dit leidt er ook toe dat de aanbestedingen hoger zullen gaan uitvallen of aannemers 
maken de keuze om niet in te schrijven. 
 
 
 
 
 



Gevolgen voor de financiële- en tijdsplanning 
Het gevolg van de hiervoor genoemde punten is dat de oorspronkelijke ramingen sterk onder druk 
staan. Een gemiddelde prijsstijging van 40 tot 50% voor toe te passen stalen element en hout is 
geen sinecure. Daarnaast zullen de aanbestedingen mogelijk ook duurder uitvallen. Dit heeft zeker 
gevolgen voor de uitvoering van de deelprojecten van de BHV. Een eerste ruwe indicatie komt uit 
op een extra benodigd budget van € 900.000,-.   

 
Procesvoorstel  
In het licht van de behandeling van de kadernota als opmaat naar de begroting 2022 willen wij uw 
raad over deze ontwikkelingen actief informeren. 
Het college is zich terdege bewust van deze problematiek en zal uw raad in september een voorstel 
voorleggen waarbij zowel een inhoudelijke als een financiële afweging zal worden gemaakt. Dat kan 
betekenen dat er of extra budget zal worden gevraagd of projecten worden getemporiseerd. Een 
communicatiestrategie zal ook deel uit maken van dit voorstel. 
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