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GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Vragen over dossier Maaseikerweg - Beatrixlaan

Voorstel
In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief

Inlciding
Op 19 oktober 2016 is het raadsvoorstel Herinrichting Maaseikerweg - Beatrixlaan in de
Raadscommiss¡e Ruimte behandeld. Tijdens de behandeling zijn drie vragen gesteld
waarbij is aangeven dôt deze schriftelijk beantwoord worden.

Bcoogd effcct/doel
In de bijgevoegde brief leest u de gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden

Argumenten
Het raadsvoorstel wordt in de raadsvergadering van 7 november 2016 behandeld.

Kanttekeningen ên risico's
Niet van toepassing
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Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing

Communicatie/participatie
Niet van toepassing

Overleg gevoerd met
Intern:
Niet van toepassing

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Raadsinformatiebrief over gestelde vragen raadscommissie 19 oktober 2016 dossier
Maaseikerweg - Beatrixlaan
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GEMEENTE vyEERT

Aan de leden van de gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

weert, 03 1{0V.2010

Onderwerp Vragen Raadscommissie Ruimte van 19-10-2016 over kruispunt
Maaseikerweg - Beatrixlaan

Geachte raadsleden,

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel Maaseikerweg - Beatrixlaan in de
Raadscommissie Ruimte van 19 oktober 2016 is aan u toegezegd drie vragen schriftelijk
te beantwoorden. In deze brief leest u de antwoorden op de gestelde vragen.

Vraag 1
Wat zijn de kosten van de inrichting van het huidige kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan?

Antwoord vraag 1:
De kosten van het aangelegde kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan zijn niet separaat
beschikbaar in de financiële administratie. De inrichting van dit kruispunt maakt namelijk
integraal onderdeel uit van het totale project Houtstraatlossing fase 2. De totale
projectkosten bedragen €8.090.876,--. Hierin zijn de advieskosten, ontwerpkosten,
engineeringskosten, uitvoeringskosten en begeleidingskosten opgenomen van het gehele
project. De opdrachten voor de engineering en voor de realisatie zijn integraal gegeven. Er
is geen nacalculatie gemaakt van dit project. Daarom is een uitsnede van kosten voor het
gevraagde inrichtingsonderdeel binnen het project niet beschikbaar. Indien dit inzichtelijk
gemaakt dient te worden zal een nacalculatie opgesteld moeten worden.

Yraag 2
Waarom vallen de geraamde kosten voor de T-splitsing uit het raadsvoorstel RAD-001294
hoger uit dan de begrote kosten uit het raadsvoorstel RAD-001185?

Antwoord vraag 2
In de kostenraming van 21 oktober 2Ot5 (zie vertrouwelijke bijlage bij het raadsvoorstel
RAD-001294 uit 2015) is een aantal onderdelen niet meegenomen. Ook is er geen rekening
gehouden met prijspeilstijging. De reden hiervoor was dat aansluitend aan de
besluitvorming in 2015 gestart zou worden met de verdere voorbereiding en uitvoering. Nu
is dit door de aankomende bouwontwikkeling van het KEC op de Beatrixlaan niet mogelijk.
In de bijgestelde raming (die deel uitmaakt van het raadsvoorstel RAD-001185) zijn de
volgende kostenposten naar boven bijgesteld:

. Deuitvoeringskosten.

. De algemene kosten.

. De kosten voor aanpassing aan het bestaand groen.

. De kosten aan aanpassing van de rioolvoorziening.

. De onvoorziene kosten.
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. Extra inzet van directievoering en toezicht tijdens de uitvoering
o De inzet van extra communicatie.
. Het opstellen van een veiligheidsdossier voor de uitvoering.

Daarnaast is binnen de raming van 21 oktober 2015 geen rekening gehouden met de
uitvoering van de aanvullende opdracht die de gemeenteraad het college opdroeg. Deze
opdracht leidde ertoe dat er aanvullende kosten zijn gemaakt voor:

. Het inhuren van extern advies voor het opstellen van het aangepaste ontwerp en
een verkeerkundig advies.

. Communicatie met het Buurtschap Moesel 1 en de wijkraden.

. De interne ambtelijke advies- en begeleidingsuren.

Vraag 3
Is het mogelijk om kabels en leidingen niet te verleggen door de rotondevariant in te richten
met elementenverharding? Zo ja leidt dit dan tot een besparing?

Antwoord vraag 3
Het is technisch mogelijk om kabels en leidingen te hebben liggen onder een
elementenverharding. Het wordt ook in de meeste situaties door de Nutsbedrijven
toegestaan. Vanuit beheer- en onderhoudsoverwegingen is het niet wenselijk de rotonde in
elementenverharding aan te leggen. De hoeveelheid en het type verkeer dat over de
Maaseikerweg rijdt, leidt tot een hoger risico op schade aan de bestrating, waardoor de
onderhoudskosten toenemen. De financiële consequenties hiervan zullen berekend moet
worden. Daarnaast geeft elementenverharding ook meer overlast voor de omwonenden.
Denk hier bijvoorbeeld aan trillingen en geluid. Kortom technisch is het mogelijk om op deze
locatie een elementenverharding toe te passen, maar dit is vanwege een aantal nadelige
effecten niet aan te bevelen. Wel is aan te bevelen om de kabels en leidingen te verleggeñ.
Dit om te voorkomen dat deze onder de rijbaan en fietsstroken liggen.

Bij de rotondevariant komen de kabels en leidingen van de nutsvoorzieningen water,
elektriciteit (midden- en laagspanning) en data en gas over grote afstanden onder het
asfalt te liggen. Zonder aanpassingen aan het kabels- en leidingentracé accepteren de
Nutsbedrijven dit niet. Als sanctie brengen de Nutsbedrijven de kosten voor het in de
toekomst vervangen van het kabels- en leidingentracé direct in rekening bij de gemeente.
Ook de kosten die gemaakt worden bij onderhoudswerkzaamheden en/of bij reparaties aan
de leidingen brengen zij in rekening bij de gemeente.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendel ijke groet,
burgemeeste wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris


