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Bijlage(n) 1 (tekening t.b.v. welstandsoverleg)

De volgende informatie verstrekken wij aan u naar aanleiding van de vertraging bij de voorbereiding
van de uitvoering sloop-nieuwbouw van de kiosken op de Vriesebrug.
Voorgeschiedenis
Om de kiosken op de Vriesebrug nu en in de toekomst goed te kunnen exploiteren is voorgesteld om
deze te vervangen door iets grotere nieuwe opbouw van de kiosken. U heeft in juli 2006 hiermee
ingestemd en tevens een krediet voor deze ontwikkeling beschikbaar gesteld.
Voortgang project
Het project heeft enige vertraging opgelopen in verband met de technische uitwerking van het
ontwerp en de afstemming hiervan met de huurders. Hierdoor was uitvoering voor het hoogseizoen
voor de huurders niet mogelijk. Ook is naar aanleiding van de vraag in de gemeenteraad het ontwerp
als schetsplan ingediend ten behoeve van de beoordeling in de welstandscommissie.
De commissie heeft op hoofdlijnen positief geadviseerd ten aanzien van dit bouwplan.
Planning vervolg
Omdat thans sprake is van een positief welstandsoordeel op hoofdlijnen {in vooroverleg welstandscommissie besproken), zijn wij voornemens om ten behoeve van de realisering van dit bouwplan een
procedure ex artikel 19, lid 2 WRO in gang te zetten. In dat kader zal het bouwplan voor eenieder ter
inzage worden gelegd. De planning is als volgt, bouwaanvraag behandeling minstens 12 weken,
artikel 19, lid 2 WRO 8 weken extra (wel laten "oplopen" met bouwaanvraag}. Meervoudig
onderhands aanbesteden rond de bouwvak en start uitvoering na hoogseizoen waarschijnlijk
oktober 2007. Voor de uitvoering is 2 maanden geraamd, dit moet worden afgestemd met de (nog
niet bekende) uitvoerende partij.
Financiën
Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige besluitvorming.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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