Forslag til Budget 2020-2023

En levende bymidte i Blåvand
Udvalget for Teknik og Miljø

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune er i gang med en trafik- og masterplan for Blåvand bymidte i
samarbejde med Foreningen Blåvand Udvikling og Realdania. Blåvand Udvikling
består af repræsentanter fra grundejerforeningerne, borgerforeningen og
erhvervsforeningen i Blåvand.
Kort efter sommerferien er forprojektet færdigt og der igangsættes en kombineret
ingeniør-/arkitektkonkurrence i august. Resultatet af dette arbejde er en samlet
helhedsplan for Blåvand og et konkret bærende tiltag i Blåvand. Det kan evt. være
byrum.
Realdania har en pulje til effektuering af centrale elementer i byernes
udviklingsplaner, der kan søges i foråret 2020. Der er mulighed for at søge op til
50% medfinansiering. Det betyder, at Varde Kommune og parterne i Blåvand skal
medfinansiere de resterende 50%. Dette budgetønske vedrører Varde Kommunes
forventede andel på ca. 1 mio. kroner, udover afsatte midler til trafiksanering i
Blåvand.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Udvikling og forskønnelse af Blåvand Bymidte ligger i god forlængelse af Varde
Kommunes Vækststrategi med vækst indenfor turismen og er ligeldedes i
oerenstemmelsem med byrådets udviklingsstrategi, hvor ”Danmarks bedste
turismekommune” er et af fyrtårnene.
Det vurderes, at projektet vil understøtte turismeudviklingen såvel i Blåvand, som
på hele Vestkysten. Som en del af den nye destination på tværs af Varde og
Ringkøbing-Skjern kommuner forventes det, at tiltaget især understøtter en
stigning i døgnforbruget på 2,7% årligt, idet byen vil være mere attraktiv at
opholde sig i. Dette skal selvfølgelig gå hånd i hånd med kvalitet og
gæstetilfredshed.
Da udviklingsplanen peger på, at drage naturen ind i bymidten er tiltaget også i
overensstemmelse med kommunens vision Vi i Naturen.
Økonomi
Med afsæt i et forventet tiltag på 10 mio. kroner i bymidten i Blåvand, kommer de
4 mio. kroner (netto efter fradrag af fondsmoms) fra Realdania, mens der resterer
6 mio. kroner, der forventes finansieret af Foreningen Blåvand Udvikling med 3
mio. kroner og 3 mio. kroner til Varde Kommune, hvoraf de 2 mio. kroner
finansieres af afsatte midler til trafiksanering i Blåvand. Der resterer således 1 mio.
kroner. Det er aftalt, at der byttes med Kultur- og fritidsudvalgets anlægsbudget i
2020, således at anlægsønsket til Janusbygningen udskydes fra 2020 til 2022,
mens anlægsfinansieringen til Blåvand indgår i 2020.
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Økonomiafdelingens bemærkninger
[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]
Personalekonsekvenser
Tiltaget har ingen personalemæssige konsekvenser udover projektledelse.
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