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Raadsvergadering : 30 september 2010 
Naam opsteller : Erik Poerstamper 
Informatie op te vragen bij : Erik Poerstamper 
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Onderwerp:   Vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg Kalkovensweg. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - het voor 2011 begrote budget ten behoeve van de aanleg van een rotonde 

op de kruising Hoeverweg Kalkovensweg in al in 2010 ter beschikking te 
stellen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over het naar voren halen van het budget ten behoeve van de door de 
provincie uit te voeren werkzaamheden aan de kruising Hoeverweg Kalkovensweg  
  
Het kruispunt van de Hoeverweg met de Kalkovensweg en de Mossselaan is een van de 
grootste blackspots in de gemeente. De gemeente heeft bij de provincie, die de beheerder is 
van deze kruising, aangedrongen op het nemen van maatregelen. Het kruispunt stond 
echter niet vermeld in de planning van de provincie. Ook GS is nu echter overtuigt van het 
nut en de noodzaak van het nemen van maatregelen op dit kruispunt. Om deze reden heeft 
de provincie alsnog besloten dat de betreffende rotonde in september 2010 zal worden 
aangelegd. Dit is eerder als de gemeente had verwacht. Omdat twee van de aansluitingen 
op de rotonde van de gemeente zijn en twee van de provincie, is de gemeente verplicht een 
financiele bijdrage aan deze werkzaamheden te leveren. 
Wij hadden hiervoor in 2011 een bedrag opgenomen in de begroting. Aangezien de 
werkzaamheden nu eerder worden uitgevoerd is het noodzakelijk het krediet hiervoor een 
jaar eerder ter beschikking te stellen. 
Middels een memo heeft het college de raad hierover reeds geinformeerd. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

De raad besluit als hij ja zegt het voor 2011 begrote budget ten behoeve van de aanleg van 
een rotonde op de kruising Hoeverweg Kalkovensweg in 2010 ter beschikking te stellen. 
 
Hiermee voldoen wij aan onze betalingsplicht jegens de provincie. 
  
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.   

    1



   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeente kan hierdoor voldoen aan de betalingsplicht aan de provincie 
  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere keuzes overwogen aangezien de gemeente baad heeft bij het zo snel 
mogelijk aanpassen van deze onveilige kruising.  
Er is in deze geen keuze mogelijkheid. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Volgens planning van de provincie zullen de werkzaamheden in de tweede helft van 
september starten en begin oktober worden opgeleverd.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Welk bedrag is er met het voorstel gemoeid en hoe is dit gedekt. 
De betaling van het gedeelte van de kosten dat de gemeente voor haar rekening zal nemen, 
13,8% van de totale projectkosten, zal ten laste van de begroting van 2010 komen.  
Voor 2011 stond hiervoor een bedrag van € 117.500,-- begroot. De verwachting is dat de 
werkzaamheden binnen dit budget uitgevoerd kunnen worden. De verschuiving van de 
kapitaal lasten is als volgt: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014
Kap lasten was:    3.182 10.467 10.232 9.997 
Kap lasten wordt:   3.182 10.467 10.232 9.997 9.762 
 3.182 N 7.285 N 235 V    235 V     235 V

Wij stellen voor dit ten laste dan wel ten gunste te brengen van het begrotingssaldo voor 
deze jaren. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Aangezien de noodzaak van de aanleg van de rotonde niet ter discussie staat is er geen 
reden om aan te nemen dat de voorgestelde post niet in de begroting zal worden 
opgenomen.Het wel of niet nemen van dit besluit zal ook geen invloed meer hebben op 
de werkzaamheden van de provincie aangezien deze ten tijde van dit besluit reeds in 
een vergevorderd stadium zijn met de werkzaamheden. Wel bestaat het risico dat een 
negatief besluit bij een accountantscontrole een onrechtmatigheid oplevert. 
Door het nemen van dit besluit wordt de gewenste vervroegde aanleg van de rotonde op 
de gevaarlijke kruising Hoeverweg Kalkovensweg geformaliseerd. 
  

 
Bijlagen:   
1. Begrotingswijziging vervroeging werkzaamheden kruising Hoeverweg 
2. Raadsbesluit 
 
 
Bergen,   
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 
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