Raadsvoorstel

Agendapunt gemeenteraad:
Steller Theo Geldens
mede namens
fractie van PvdA VL H&G

telefoonnummer

Email t.geldens@chello.nl

Griffier
agendapunt

kenmerk

datum raadsvergadering

REFNUMBER
onderwerp
Fietspad oude spoorwegbedding Valkenswaard Waalre

aan de gemeenteraad

A.

Samenvatting/Inleiding

1)

Aanleiding

Op 31 mei heeft de gemeenteraad van Valkenswaard ingestemd met het gebiedsakkoord Grenscorridor N69.
In het gebiedsakkoord staat een pakket aan maatregelen genoemd die naast de aanleg van een nieuw tracé
uitgevoerd zullen zullen worden. Specifiek voor het project “aanleg fietspad oude spoorbaantracé” heeft de
raad middels een motie het college om een second opinion gevraagd.
De second opinion is inmiddels ontvangen en geeft voor de fracties PvdA, VL en H&G aanleiding tot het
indienen van een voorstel met de intentie om de toekomstige inzet van financiele middelen voor het project “
aanleg fietspad Oude spoorbaantracé” expliciet en dus middels een reparaat besluit aan de raad voor te
leggen.
2)

Strekking motie

Het besluit van de aangenomen motie luid als volgt:
“Dat over het tracé van de oude spoorbaan pas een fietspad kan worden
aangelegd nadat opnieuw een onderzoek is gedaan naar het nut en de noodzaak
ervan en deze informatie ter kennisname is overgemaakt aan de gemeenteraden
van Waalre en Valkenswaard.”
Recent hebt u een kopie van het uitgevoerde onderzoek ontvangen, volledigheidshalve is het bijgevoegd in
bijlage 1.
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3)

Argumentatie

Naar oordeel van de indieners van het initiatiefvoorstel PvdA, VL en H&G rechtvaardigen de conclusies van
de second opinion geen verdere financiële investeringen ten laste van de Valkenswaardse gemeenschap,
behoudens de inzet van ambtelijke uren.
Ons voorstel is dan ook om het college duidelijke financiele kaders mee te geven die wij nodig achten gezien
de resultaten van het onderzoek.
Uit het verleden is gebleken dat budgetten “nodig voor realisatie van het fietspad” deel kunnen uitmaken van
een globaal budget en niet expliciet benoemd zijn in de begroting. Indieners achten het van belang eventueel
benodigde budgetten voor de aanleg van het fietspad expliciet, middels een separaat voorstel, toe te kennen.
In de begroting gereserveerde of toekomstig te reserveren middelen (perspectievenprogramma) voor de
aanleg van het fietspad over het oude spoorbaantracé moeten dan komen te vervallen. De gemoeide
budgetten zouden dan terugvloeien naar de algemene reserve.
Indieners hebben van ambtelijke zijde vernomen dat er geen middelen geraamd zijn die betrekking hebben
op de realisatie van het fietspad in de begroting 2012 en 2013 (inclusief perspectievenprogramma). Op basis
van deze aanname is het niet noodzakelijk om besluitpunten toe te voegen die ertoe strekken om eventuele
middelen in de begroting te laten vervallen. Als het college constateert dat er wel degelijk middelen geraamd
staan in de begroting voor de realisatie van het fietspad over het oude spoorbaantracé, verwachten wij dat het
college dit zo spoedig mogelijk kenbaar maakt aan de raad, doch uiterlijk een week voor behandeling van dit
voorstel in de raadsvergadering, zodat indieners daar tijdig op kunnen anticiperen.
4)
Relatie Gebiedsakkoord Grenscorridor N69
Het voorgestelde besluit beperkt zich tot het opleggen van financiële kaders voor de effectieve aanleg van
het fietspad aan het college. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de voorbereiding van de maatregelen zoals
deze zijn vastgesteld in het Gebiedsakkoord. Inzet van ambtelijke uren ter voorbereiding van het project
vallen niet onder het voorgestelde besluit.

B.

Voorgesteld besluit

Eventuele toekomstige investeringen, noodzakelijk voor de realisatie van het fietspad over het oude
spoorbaantracé expliciet, middels een separaat voorstel, ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

D.

Wat willen we bereiken?

Komen tot een zorgvuldige afweging inzake de kosten nodig voor aanleg en aansluiting van het fietspad over
het oude spoorbaantracé tussen Valkenswaard en Waalre.

F.

Financiën

Geen. Het voorstel strekt juist ertoe dat investeringen via separate voorstellen aan de raad worden
voorgelegd.
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G. Vervolgstappen

H. Communicatie

De raad in kennis stellen van de budgetten waarnaar gerefereerd in het besluit.
I.

Bijlage(n)

Quick Scan onderzoek nut en noodzaak.
J.

Ter inzage liggende stukken

Bijlage 1: Quick Scan onderzoek nut en noodzaak.
Bijlage 2: Gebiedsakkoord Grenscorridor N69

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gelet op de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 15-11-2012
BESLUIT
Eventuele toekomstige investeringen, noodzakelijk voor de realisatie van het fietspad over het oude
spoorbaantracé expliciet, middels een separaat voorstel, ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 29-11-2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

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