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MOTIE DE JONG – KONING – KUNST  
Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel:: 

20-2-2018 
Beschikbaarstelling krediet ten behoeve van aankoop onroerend 
goed en afkoop rechten Bierkade 
(voorstelnummer: 2018008  /  zaaknummer 378496) 

 
Korte samenvatting/doel van het instrument: 

Het vooraf formuleren van randvoorwaarden die het mogelijk maken om de uit te werken 
scenario’s te voorzien van een wenselijk kader 
 

 
Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende motie in: 
 
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 20 februari 2018, 
 
gehoord: 

 het voorstel aan de gemeenteraad; 

 de toelichtingen in de commissievergadering Grondgebied, dd. dinsdag 6 februari 2018; 
 
overwegende dat:  

 de huurder Sailwise een algemeen belang dienende organisatie is met een kwetsbare financiële 
huishouding; 

 het pand ‘Betonningsmagazijn’ zich in verwaarloosde staat bevindt; 

 de in hetzelfde pand uit te voeren activiteiten een grote invloed uit kunnen oefenen op de 
leefbaarheid van directe leefomgeving; 

 een dergelijk project een hoge complexiteitsgraad heeft voor de gemeente; 

spreekt uit dat:  

 de huurder Sailwise door deze herontwikkeling noch in financiële, dan wel in ruimtelijke zin 
belemmerd mag worden in haar activiteiten; 

 het pand ‘Betonningsmagazijn’ zich na afronding van de herontwikkeling in een staat bevindt die 
voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een rijksmonument; 

 de omwonenden van het ontwikkelgebied vooraf betrokken worden bij de vaststelling van de 
toekomstige gebruiksfunctie(s); 

 het wenselijk is dit project te laten verlopen volgens de binnenkort aangeboden blauwdruk grote 
projecten; 

verzoekt het College:  
bij het ontwikkelen van scenario’s de bovenstaande 4 overwegingen als randvoorwaarden mee te nemen in 
het ontwerpen van de mogelijke scenario’s;

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Toelichting:
Het gebied Bierkade/Zilverstraat/Stadskantoor bevindt zich in het hartje van de stad. Zowel de uitstraling als 
het gebruik heeft een meer dan gemiddelde invloed op de leefbaarheid en het aanzien van onze historische 
binnenstad. Dat rechtvaardigt een prudent en zorgvuldig ontwikkeltraject waarin de bestaande belangen 
meegewogen dienen te worden. 
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