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Motie 
 
Onderwerp: Uitwerking Centrumplan Vinkeveen.  
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 23 maart 2017,    
 
Kennis genomen hebbend van: 
Het raadsvoorstel 018/17 “Centrumplan Vinkeveen, resultaten verkenning Dorpsvisie Vinkeveen” en de 
bijbehorende haalbaarheidsstudie “Op weg naar een toegankelijk dorp aan de plassen”  
Het debat in de commissie van 7 maart 2017 inzake het centrumplan. 
 
Overwegende dat: 

• De haalbaarheidstudie op een aantal terreinen nog geen duidelijkheid geeft wat onderzocht zal 
worden in een vervolgtraject. 

• Diverse lokale ondernemers in het gebied Herenweg tussen het viaduct en de Baambrugse Zuwe 
hun zorg hebben geuit over de levensvatbaarheid van hun bedrijfsvoering bij de ontwikkeling van het 
centrumplan volgens variant 2 vanwege de omlegging van de verkeersstromen. 

• Bij de eindbeoordeling verdere transparantie over afspraken en financiering nodig is, zo nodig onder 
geheimhouding. 

 
 
Verzoekt het college om 
Bij de verdere uitwerking ten minste mee te nemen en duidelijkheid te verschaffen over: 

1. Transparantie over de financiering vanuit het gebied (dus zowel de mio€ 6,4 tbv de hoofdinfra als de 
mio€ 5,4 tbv de realisatie van de dorpsvisie) waarbij duidelijk wordt wie in welke mate bijdraagt en 
wat de verwachte tijdslijn van inkomsten en uitgaven zal zijn gedurende het project. 

2. Transparantie te verschaffen over afspraken en contractuele overeenkomsten die met partijen 
gesloten zijn of gesloten zullen worden bij realisatie van variant 2 

3. De wijze waarop mogelijk lokale ondernemers als genoemd in de overwegingen worden 
gecompenseerd voor mogelijke omzetderving bij realisatie van het centrumplan 

4. De wijze waarop (gratis) parkeermogelijkheden aanwezig blijven voor deze ondernemers 
5. De wijze waarop gronden verkregen worden van eigenaren die vooralsnog niet bereid zijn tot 

verkoop, maar waarvan de gronden wel nodig zijn voor een levensvatbare ontwikkeling en 
exploitatie. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 
Fractie ChristenUnie/SGP 
T. van Sligtenhorst 
 
 


