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Ring banenstelsel Weert

Voorstel
In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief

Inleiding
In de Raadscommissie Ruimte, d.d. 14 november 2Ot7,

is toegezegd (nummer 6179) dat
via een informele sessie in de Raadscommissie Ruimte in het eerste kwartaal 2018 een
totaalplan van de Ringbanen Weert wordt gepresenteerd.

Momenteel vindt nauw (bestuurlijk) overleg plaats met de provincie Limburg over
mogelijke co-financiering waardoor de gedane toezegging verplaatst wordt naar het

tweede kwartaal 2018.

Beoogd effect/doel
De genoemde maatregelen uit de Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017
uitvoeren met co-financiering van de provincie Limburg.

Argumenten
Zie raadsinformatiebrief

Kanttekeningen en risico's
Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen
De maatregelen zijn in het Uitvoeringsprogramma 'Kleine' Verkeersknelpunten opgenomen
in de meerjarenbegroting.

Uitvoering/evaluatie
Weert,
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Het streven is om de gemeenteraad elk najaar de jaarschijf van het jaar erna vast te laten
stellen.

Communicatie/ participatie
De Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2OL7 is in mei 2OL7 door de gemeenteraad
vastgesteld.

Overleg gevoerd met
Intern:
a

Ruimte en Economie (Anouk Cramers)

Extern
a

Geen

Bijlagen:

1.
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Geachte raadsleden,

Aanleidinq
In de Raadscommissie Ruimte, d.d. 14 november 2017, is toegezegd (nummer 6179) dat via een
informele sessie in de Raadscommissie Ruimte in het eerste kwartaal 2018 een totaalplan van de
Ringbanen Weert wordt gepresenteerd.
Provinciaal beleid
Het vigerend provinciaal mobiliteitsbeleid gaat uit van het verbeteren van verkeerssituaties op
maatregelniveau (bijvoorbeeld het herinrichten van solitaire kruispunten en wegen). De provincie is
echter terughoudend met het toepassen van de bijbehorende financieringsconstructies. Momenteel
stelt de provincie Limburg namelijk een nieuw mobiliteitsbeleid op. Het nieuwe beleid gaat meer uit
van gebiedsopgaven zoals de aanpak van een geheel ringbanenstelsel. Het nieuwe Mobiliteitsplan
Limburg wordt (waarschijnlijk) in 2018 vastgesteld. Qua provinciale co-financiering bevinden projecten
zich daarom in een soort tussenfase.
Ringbanen Weert
De gemeente Weert heeft in mei 20L7 de 'Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017'
vastgesteld. De ringbanen worden ontsloten door vier provinciale wegen. Momenteel vindt nauw

(bestuurlijk) overleg plaats met de provincie Limburg over mogelijke co-financiering waardoor de

gedane toezegging verplaatst wordt naar het tweede kwartaal 2018.
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Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

