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Onderwerp
Samenwerkingsovereenkomsten De Nieuwe Afsluitdijk
Kern van de zaak
Bij het veilig maken van de Afsluitdijk kunnen voor de Regionale Ambities overeenkomsten gesloten worden.
Voor ons gaat het daarbij om de aanleg van fietspaden op de Afsluitdijk en een wandelverbinding onder het
sluizencomplex bij Den Oever, naast de ontwikkelmogelijkheden bij het Monument op de Afsluitdijk. Er zijn
twee fasen: nu een Samenwerkingsovereenkomst en volgend jaar een Realisatieovereenkomst. Aan het
ondertekenen van deze overeenkomsten is ook een financiële bijdrage van de gemeente gekoppeld.

Adviesbesluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen:
ten behoeve van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomsten een krediet beschikbaar te stellen ter
grootte van € 200.000,-- met de voorgestelde dekkingswijze.
Genomen besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
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Communicatie
Tijdens de regionale stuurgroep van 15 september jl. is de wens geuit om communicatie over het
programmabesluit pas naar buiten te brengen op het moment dat de teksten van de
Samenwerkingsovereenkomsten (SOK’s) definitief zijn en juridisch getoetst.
Er zijn daarom heldere afspraken met de regio en RWS gemaakt over communicatie. Daarom wordt het
programmabesluit op 11 november gezamenlijk bekend gemaakt. Bewoners en de Regionale Commissie
Afsluitdijk worden op dat moment geïnformeerd. Er volgt een persbericht en nieuwsbrief vanuit de DNA
partners en Rijkwaterstaat. Na 11 november volgt een persmoment voor alle partners. Woordvoering wordt
vanaf 11 november verzorgd door Tineke Schokker/Jan Doornbos vanuit DNA. Voor Rijkswaterstaat zijn dit
De heer Donkers en de heer Van Beek.
Woordvoering tussen 29 september en 11 november
Afgesproken is om niet actief te communiceren over uitkomsten van de nationale stuurgroepvergadering
van 29 september. Dus geen communicatie tot het gezamenlijke moment op 11 november.
Bijlagen
1. Collegebesluit 2 september 2014
2. Eindconcept Samenwerkingsovereenkomst fietspad
3. Eindconcept Samenwerkingsovereenkomst Noord-Hollandse deel van de Afsluitdijk
4. Eindconcept Samenwerkingsovereenkomst Duurzame energie Afsluitdijk
5. Eindconcept Samenwerkingsovereenkomst Vismigratierivier
6. informatiebrochure

Ons Kenmerk
CONCEPT
Pagina

2/2

