o

¡o*,
>L

¡t

vvEERT

GEMEENTE

lr>

Afdeling

Ruimtelijk Beleid

Naam opsteller voorstel

Ekeren, Rob van

Portefeui llehouder

H.A. (Harrie) Litjens

B&W-voorstel:
BW-009368
Zaaknummer JOIN:

zl16/or7843
Publicatie:

openbaar

Onderwerp
Financiële bijdrage carpoolplaats Nederweert 2016

Voorstel
In te stemmen met een financiële bijdrage van € 4.000,-- aan de carpoolplaats
Nederweert in 2016.

Inleiding
In het verleden realiseerde en exploiteerde Rijkswaterstaat (RWS) carpoolplaatsen nabij
op- en afritten van snelwegen. Een aantal jaar geleden is RWS daarmee gestopt.
Dat gold ook voor het terrein van de firma Meijssen in Nederweert bij de 42. Nadat het
terrein niet meer door RWS als carpoolplaats werd beheerd, bleven er veel auto's in de
berm van de Ouwijck parkeren. Dit leidde tot ongewenste en onveilige situaties.
Inmiddels wordt gewerkt aan een structurele oplossing zoals aangekondigd in 2013.
Momenteel bereidt de gemeente Nederweert de aanleg van een nieuwe carpoolplaats voor
Deze wordt aan de randweg in Nederweert aangelegd, nabij de Mc Donalds. Gezien het
regionale karakter is het een project dat de Provincie Limburg, gemeenten Nederweert en
Weert gezamenlijk oppakken. Een groot deel van de gebruikers van een carpoolplaats in
Nederweert komt namelijk uit Weert.
Echter de carpoolplaats zal door vertraging in de bestemmingsplanprocedure op zijn
vroegst in het najaar van 2016 gerealiseerd zijn. Door inspraak van bewoners is de
carpoolplaats verschoven, waardoor procedures langer duren dan verwacht. Daarom heeft
de gemeente Nederweert besloten om het terrein van de firma Meijssen ook in 2016 nog
te laten huren. De Provincie Limburg huurt dit terrein. Zij vraagt om een financiële
bijdrage van de gemeente Nederweert en de gemeente Weert. De verdeling van de
huurkosten van hetterrein blijven hetzelfde als in de jaren 2010 t/m 2015: de Provincie
Weert,
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de helft, en Nederweert en Weert ieder een kwart. Voor Weert betekent het voor 2016 een
eenmalige bijdrage van € 4.000,--, welke niet in de begroting 2016 voorzien is.

Beoogd effect/doel
Het verbeteren van de doorstroming op de A2 tussen Eindhoven en weert door
automobilisten samen te laten rijden waardoor de verkeersintensiteit verminderd

Argumenten
1.1 Het aanleggen van goede infrastructuur.
a. Het is een belangrijke drager voor de economie
1.2 Gebruikers van de carpoolplaats in Nederwee¡t komen voor een deel uit Weert.
a. Dit is circa een kwart van de gebruikers van de carpoolplaats in Nederweert.
1.3 Het verbeteren van verkeersveiligheid.
a. We voorkomen ongewenste en onveilige situaties doordat auto's anders
parkeren in de berm van de Ouwijck.
1.4 Het verbeteren van de luchtkwaliteit.
a. De afname van de verkeersintensiteit leidt tot minder emissie

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De eenmalige aanvullende bijdrage 2016 ad € 4.000,-- is niet voorzien in de begroting
2016. Verwerking van deze bijdrage voor 2016 wordt beoordeeld in het kader van de 1e
rapportage 2016.

Begrotinqspost:

27ttoo}/6432000
Beschikbaar bedrag
€ 0,00
Er zijn geen juridische gevolgen.

Uitvoering/evaluatie
De Provincie Limburg huurt het terrein van de firma Meijssen in Nederweert in 2016. De
gemeente Nederweert realiseert in het najaar van 2016 de nieuwe carpoolplaats.
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