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1. In te stemmen met een aanvullend onderzoek tbv opgang Nedersassen

Inleiding
Naar aanleiding van de commissievergadering van 16 november 2020 waar het voorstel "Afronding 
project Nedersassen" is besproken, is het raadsvoorstel aangepast. Het aangepaste voorstel vraagt 
instemming voor het onderzoeken van de mogelijkheden van het plaatsen van een lift aan de 
Nedersassen om zo de bereikbaarheid voor minder valide personen richting het gemeentehuis en 
Raadhuisplein te verbeteren. In de raadsvergadering is vanuit de raad aangegeven dat een 
technische en financiële uitwerking van een lift ontbrak in het toen voorliggende voorstel en is de wens 
uitgesproken dit alsnog te mee te nemen. Het onderzoek zou binnen de in de begroting naar beneden 
bijgestelde krediet van 75.000 euro moeten worden uitgevoerd. Om overschrijding te voorkomen ligt 
de focus op de realisatie van een lift. In het aanvullende onderzoek wordt dus enkel en alleen de 
mogelijkheden van een lift onderzocht. Het college is van mening dat alle andere oplossingen of 
mogelijke varianten daarop voldoende zijn onderzocht en zijn uitgewerkt in het eerdere raadsvoorstel 
(Bijlage 1 t/m 5) 

Beoogd effect
Met dit aanvullende onderzoek zijn alle in de ogen van het college mogelijke en realistische 
oplossingen voor het verbeteren van de bereikbaarheid voor minder validen bekeken en kan er een 
totaal advies worden gegeven aan de raad welke oplossing met welke financiële gevolgen kan worden 
gerealiseerd. In het onderzoek worden twee versies van liften bekeken (simpel en uitgebreid), 
openingstijden, onderhoudscontracten (service en bereikbaarheid), risico's, bouwkundig en 
grondmechanisch. 

Argumenten
1.1.1 Totaal plaatje
Met het aanvullende onderzoek wordt een totaalbeeld aan de oplossingen en de financiële gevolgen 
gevormd. Op basis van dit beeld wordt  een raadsvoorstel opgesteld met daarin een gemotiveerd 
besluit over de bereikbaarheid en de haalbaarheid.

Kanttekeningen
2.1.1 Extra kosten
Voor het aanvullende onderzoek is het noodzakelijk kosten te maken. De verwachting is dat dit 
onderzoek binnen het krediet van 75.000 euro kan worden uitgevoerd.

2.1.2  Beperkte onderzoeksvraag
Het onderzoek beperkt zich enkel tot de realisatie van een lift. 



Financiële informatie
In de begroting van 2021 is het krediet van de Opgang Nedersassen teruggebracht naar 75.000 euro. 
Dit krediet is bestemd voor de volgende onderdelen; voorbereidingskosten (eerste traject), 
terugbrengen beplanting en het aanvullende onderzoek "Lift". 

Uitvoering
Het aanvullende onderzoek wordt na akkoord Raad gestart in februari 2021. De uitkomst van het 
onderzoek wordt met een raadsvoorstel voor de opgang Nedersasssen met de raad gedeeld. De 
verwachting is dat het voorstel  voor de zomervakantie in de raad wordt behandeld.

Communicatie
Belanghebbende worden meegenomen in de onderzoeksresultaten en het traject naar de raad.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Afronding project Nedersassen - Voorstel

Bijlagen
1. Bijlage 1 - Raadsvoorstel start herinrichting Raadhuisplein eo. en stand van zaken renovatie 

gemeentehuis
2. Bijlage 2 - Varianten
3. Bijlage 3 - Het alternatief
4. Bijlage 4 - Raadsinformatiebrief Opgang Nedersassen
5. Bijlage 5 - Raadsvoorstel Afronding project Nedersassen
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