Statenvoorstel

1

*2340752*
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Onderwerp

30 januari 2019

Overdracht Swifterringweg en Biddingweg gemeente Dronten
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

Lelystad

1. In te stemmen met de onttrekking van € 834.000 uit de egalisatiereserve
activering vervangingsinvesteringen en € 320.000 uit de voorziening nietjaarlijks onderhoud voor het in acceptabele staat van onderhoud brengen
door de gemeente Dronten van de over te dragen Swifterringweg gelegen
op het grondgebied van Dronten en Biddingweg ten noorden van de Overijsselseweg;
2. De uit beslispunt 1 voortvloeiende zevende begrotingswijziging 2019 vast
te stellen.

15 januari 2019
Registratienummer

2340752
Afdeling/Bureau

INFRA
Portefeuillehouder

2.

Doelstelling programmabegroting

Reus, J. de

Het voorstel sluit aan op de doelstelling van het programma mobiliteit.

----------------------------Routing

3.

Eerdere behandeling

Niet van toepassing

Commissie Economie:

13 februari 2019
4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Provinciale Staten zijn bevoegd voor het doen van onttrekkingen uit reserves. Doel van dit voorstel is de met de gemeente Dronten afgesproken benodigde financiële middelen beschikbaar te kunnen stellen, zodat de gemeente
Dronten beide wegen in acceptabele staat van onderhoud kunnen brengen.
5.

Verdere behandeling PS

Niet van toepassing
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6.

Korte toelichting op voorstel

Gemeente Dronten heeft eind oktober 2018 op bestuurlijk niveau aangegeven
graag twee van onze provinciale wegen te willen overnemen namelijk de
Swifterringweg gelegen op het grondgebied van Dronten en de Biddingweg
ten noorden van de Overijsselseweg. Tevens is afgesproken beide wegen over
te dragen inclusief financieel budget van in totaal 1,154 miljoen euro voor
het in acceptabele onderhoudstoestand brengen van beide wegen door de gemeente Dronten.
7.

Beoogd effect

Het completeren van het gemeentelijk wegennetwerk rondom het dorp Swifterbant met oog op toekomstige verruiming van de bebouwde komgrens.
8.

Argumenten

1.1 Overdragen van geprogrammeerd budget 2018
Voor de Biddingweg staat € 320.000 budget gereserveerd in de voorziening
niet-jaarlijks onderhoud voor het jaar 2018. Voorstel is dit bedrag over te hevelen aan de gemeente Dronten met de overdracht van deze weg.
1.2 Financiële tegemoetkoming voor in acceptabele onderhoudstoestand
brengen
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Statenvoorstel
Registratie

2340752
Bladnummer

2
Met de gemeente Dronten is afgesproken de Swifterringweg met duiker en fietspad in acceptabele staat van onderhoud over te dragen, in de zin dat de gemeente de komende jaren gevrijwaard is van kosten voor onderhoud en vervanging.
De totale kosten hiervoor zijn geraamd op € 834.000 die gedekt kunnen worden uit de egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen. Een deel van dit bedrag (€ 334.000) stond al geprogrammeerd. Dit bedrag zou in 40 jaar worden afgeschreven, maar komt nu in één keer ten
laste van deze reserve. Voor het overige deel (€ 500.000) betekent dit dat de uitgaven naar voren worden gehaald en ook in één keer ten laste komen van deze reserve. De egalisatiereserve
activering vervangingsinvesteringen biedt hiervoor voldoende ruimte.
2. Bevoegdheid Provinciale Staten
Het vaststellen van de uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging is een bevoegdheid
van uw Staten.
9.

Kanttekeningen

Niet van toepassing
10.

Bijlagen
Naam stuk:

zevende begrotingswijziging 2019

eDocs

Bijgevoegd of peri-

nummer:

ode ter inzage

2346903
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