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Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.
aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting

Voor de komende jaren zijn er een aantal grote investeringen noodzakelijk op het vlak van vervanging en
groot onderhoud (van onderdelen) van verkeersregelinstallaties (vri’s). Om kapitaal vernietiging te
voorkomen is het zaak deze vervangingen en het onderhoud goed af te stemmen op de ontwikkelingen,
die zich op het vlak van de verkeersafwikkeling in nabije toekomst voordoen. Dit kunnen we bereiken
door te kiezen voor het model ”ontwikkelingen”.
B.

Voorgesteld besluit

1. Het Beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022 vast te stellen waardoor de vervanging van de
verkeersregelinstallaties tijdelijk wordt getemporiseerd;
2. De financiële consequenties van het model “ontwikkelingen” voor de jaren 2013 t/m 2015 mee te
nemen bij de vaststelling van de Nota Kaders in 2013;
3. De financiële consequenties voor de jaren 2016 e.v. te beschouwen als een indicatie van het
meerjarenperspectief.
C.

Inleiding

In het kader van de Wegenwet en de Wegenverkeerswet zijn wij als wegbeheerder verplicht de
verkeersveiligheid te borgen op alle infrastructuur, waaronder de verkeersregelinstallaties. In onze
raadsinformatiebrief van december 2011 hebben wij u aangegeven in het vierde kwartaal van dit jaar u
een beheerbeleidsplan verkeersregeling ter vaststelling voor te leggen. Het ter inzage liggende
Beheerbeleidsplan Verkeersregelingen 2013-2022 (ter inzage) is hiervan het gevolg.
In de tussenliggende periode is er een nieuwe balans opgemaakt waaruit blijkt dat er in de jaren 20142017 een aantal grote investeringen noodzakelijk zijn op het vlak van vervanging en groot onderhoud
(van onderdelen) van vri’s. In diezelfde jaren spelen er ook verschillende ontwikkelingen op het gebied
van verkeersafwikkeling. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan ingrijpende aanpassingen zoals
de reconstructie van de Europalaan en de aanleg van de Westparallel. Omdat nog niet bekend is wat de
definitieve uitwerking is van deze ontwikkelingen ontbreekt het op dit moment aan een duidelijke
beheerstrategie waarop deze vervangingen over een langere periode goed zijn afgestemd. Dit betekent een
onzekerheid bij het kiezen van het moment van (her)investeren bij de vervangingen van en aanpassingen
van de vri’s. De oorspronkelijk gehanteerde meerjarenplanning moet dan ook op onderdelen worden
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bijgesteld en hierbij moet ook de nodige flexibiliteit worden ingebouwd. Hiertoe wordt het nu
voorliggende ‘Beheerbeleidsplan Verkeersregelingen 2013-2022’ aan de raad voorgelegd.
D.

Wat willen we bereiken?

Wij streven na dat er, voor wat betreft de vervanging en het groot onderhoud van de
verkeersregelinstallaties, weloverwogen wordt geïnvesteerd waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd
blijft.
E.

Wat gaan we er voor doen?

In het onderhavige beheerbeleidsplan wordt aangegeven welke investeringen benodigd zijn als we onze
verkeersregelinstallaties vervangen, aanpassen en onderhouden volgens de huidige meerjarenplanning,
aangeduid als model "huidig". Bij dit model wordt niet direct rekening gehouden met de toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van verkeersafwikkeling omdat deze op dit moment ook niet duidelijk zijn.
Daarnaast wordt in het beheerbeleidsplan aangegeven welke investeringen benodigd zijn bij de toepassing
van het model " ontwikkelingen". Eenvoudig gesteld komt het hierop neer dat we bij dit model de
vervanging en het onderhoud aan de verkeersregelinstallaties tijdelijk temporiseren in afwachting van de
te verkrijgen duidelijkheid ten aanzien van de geplande verkeersontwikkelingen.
Kiezen voor het model "ontwikkelingen" minimaliseert de kans op kapitaalvernietiging ten opzichte van
het model “huidig” waarin het mogelijk is om nu een verkeersregelinstallatie te vervangen terwijl er
mogelijk over twee jaar voor wordt gekozen op dezelfde plaats een rotonde te realiseren. Uiteraard blijft
overeind dat de verkeersveiligheid niet in het gedrang mag komen.
De gevolgen van kiezen voor het model "ontwikkelingen" zijn:
1. Investeringen weloverwogen worden uitgevoerd met een zo hoog mogelijk rendement;
2. de jaarlijkse (her)investeringen zijn gemiddeld ca. € 30.000,- lager als gevolg van het lagere
vervangingstempo;
3. de kans op uitval en storingen stijgt en de verzorgingsgraad van de installaties kan afnemen, met als
mogelijk gevolg een beperkte toename (ca. 8%) van de dagelijkse onderhoudskosten om de bij het
Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte (KOOR) door uw raad vastgestelde kwaliteitsniveau
(gemiddeld B) te kunnen behouden. Deze toename is zeer minimaal en is binnen het totale budget van
het KOOR op te vangen.
Tenslotte moet erop gewezen worden dat er bij het investeringsoverzicht, voor wat betreft de
afschrijvingstermijn van verkeersregelinstallaties, wordt afgeweken van de afschrijvingstermijn zoals
deze is opgenomen in de nota Afschrijving en Waardering. Deze nota geeft immers voor installaties m.b.t.
verkeersbeheersing en verkeersregeltechniek een afschrijvingstermijn aan van 10 jaar. De masten en
armaturen hebben echter in de praktijk een langere levensduur. Hierop aansluitend wordt nu ook
uitgegaan van de levensduur zoals deze voor masten en armaturen van openbare verlichting wordt
gehanteerd, namelijk 25 jaar voor masten en 15 jaar voor armaturen.
Normaliter wordt een dergelijke wijziging meegenomen bij de vaststelling van de Nota Kaders (financiële
beheersverordening artikel 7.2) maar nu wordt hierop dus vooruitgelopen.
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Daar het risico op kapitaalvernietiging wordt geminimaliseerd, het per saldo goedkoper is en omdat de
afbreukrisico’s beheersbaar zijn kiezen wij voor het model ‘ontwikkelingen’ voor het vervangingstempo
van onze verkeersregelinstallaties.
F.

Financiën

Kiezen voor het temporiseren (model “ontwikkelingen”) van de vervanging van de
verkeersregelinstallaties, zoals aangegeven in het Beheerbeleidsplan heeft de volgende financiële
consequenties:
Vervangingsinvesteringen:
De benodigde middelen die samenhangen met de vervangingsinvesteringen bestaan uit
voorbereidingskosten, kosten van groot onderhoud en kapitaallasten (afschrijving en rente).
Omschrijving
Benodigde middelen die samenhangen
met de investeringen
Beschikbaar meerjarenbegroting 2012

2013

2014

2015

€ 16.200
€ 23.100

€ 32.853
€ 39.940

€ 39.107
€ 38.780

€ 58.280 € 75.847
€ 37.620 € 36.460

Per saldo over (+)/tekort (-)

+ € 6.900

+ € 7.087

- € 327

- € 20.660 - €39.387

2016

2017

In de begroting 2012 is in het perspectieven programma rekening gehouden met investeringen in 2012
voor een bedrag van € 165.000,- en investeringen in 2013 voor een bedrag van € 125.000,-. Deze
investeringen zijn echter uitgesteld, in afwachting van onderhavig plan. Deze middelen worden ingezet
voor de investeringen in het onderhavige beheerbeleidsplan.
Uit dit overzicht blijkt dat we met ingang van 2016 geconfronteerd worden met een tekort in de begroting.
Gelet hierop en gelet op de onzekerheid in de ontwikkelingen op het gebied van investeringen zullen we
elke drie jaar een geactualiseerd operationeel beheerplan opstellen.
Hierop aansluitend wordt dan ook voorgesteld het plan uit te voeren voor de jaren 2013 tot en met 2015 en
de financiële consequenties hiervan op te nemen in de Nota Kaders 2013, vooralsnog geen rekening te
houden met financiële consequenties over de jaren 2016 e.v. en deze te beschouwen als een indicatie van
het meerjaren perspectief bij ongewijzigd areaal, beheer en beleid.
Indien het model “huidig” gehanteerd zou worden, zouden de financiele gevolgen nadeliger zijn. Zie
hiervoor onderstaande tabel.
Omschrijving
Benodigde middelen die samenhangen
met de investeringen
Beschikbaar meerjarenbegroting 2012
Per saldo over (+)/tekort (-)

2013

2014

2015

2016

2017

€ 77.900
€ 23.100

€ 95.493
€ 39.940

€ 69.393
€ 38.780

€ 123.280
€ 37.620

€ 153.980
€ 36.460

- € 54.800

- € 55.553

- € 30.613
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- € 85.660 - € 117.520
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Onderhoud.
Over 3 jaar bezien of het budget voor het dagelijks onderhoud van de verkeersregelinstallaties bijgesteld
moet worden i.v.m. mogelijk hogere herstelkosten als gevolg van de keuze voor het model
“ontwikkelingen”.
G. Vervolgstappen

Momenteel wordt het vigerende Verkeersbeleidsplan, daterend van 1996, geactualiseerd. Na uw
bestuurlijke vaststelling van het nieuwe Verkeersbeleidsplan en de vaststelling van het voorliggende
Beheerbeleidsplan Verkeersregelingen 2013 – 2022 zullen wij de daadwerkelijke vervangingen nader
concretiseren.
H. Communicatie

De communicatie zal beperkt blijven tot de gebruikelijke interne communicatie, omdat het hier
kaderstellende besluitvorming betreft.
I.

Bijlage(n)

Geen
J.

Ter inzage liggende stukken

Beheerbeleidsplan Verkeersregelingen 2013 – 2022.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13-11-2012, nummer
12b&w00642;
Gelet op de Wegenwet en de Wegenverkeerswet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 06-12-2012;
BESLUIT
1. Het Beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022 vast te stellen waardoor de vervanging van de
verkeersregelinstallaties tijdelijk wordt getemporiseerd;
2. De financiële consequenties van het model “ontwikkelingen” voor de jaren 2013 t/m 2015 mee te
nemen bij de vaststelling van de Nota Kaders in 2013;
3. De financiële consequenties voor de jaren 2016 e.v. te beschouwen als een indicatie van het
meerjarenperspectief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 20 december 2012
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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