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Datum raadsvergadering: (datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Uitvoeringskrediet verbindingsweg Borchwerf / Majoppeveld   

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
 
Uw raad  heeft op 1 februari 2012 een voorbereidingskrediet ( € 1.150.000,-)  beschikbaar gesteld ten behoeve 
van de aanleg van de verbindingsweg Borchwerf / Majoppeveld  (inclusief 2 viaducten over de spoorlijnen) en het 
saneren van de overweg Meirestraat. De voorbereiding van de 2 viaducten door Prorail is thans zover gevorderd 
dat in het vierde kwartaal van dit jaar het aanbestedingstraject gestart kan worden. Om de aanbesteding te kunnen 
starten dient zekerheid te bestaan over de beschikbare financiële middelen 
Voor het totale project verbindingsweg en sanering overweg Meirestraat is een bedrag geraamd van €13.550.000,- 
(excl.BTW). De gemeente heeft voor dit project subsidietoezeggingen ontvangen van ministerie en provincie van 
elk  € 3.400.000,-, totaal € 6.800.000,-. Omdat deze bedragen pas na realisering van het project ontvangen 
worden, wordt uw raad gevraagd om een krediet te voteren van € 6,8 miljoen, als voorfinanciering van de te 
ontvangen subsidie, zodat het mogelijk is de benodigde werkzaamheden uit te laten voeren. 

 
Wij stellen u voor: 
1.  Het bestaande uitvoeringskrediet voor de verdere uitvoering en aanleg van de verbindingsweg 

Borchwerf / Majoppeveld te verhogen met € 6.800.000,- en als dekking op te nemen de bijdragen 
van het Ministerie ad. € 3.400.000,- en van de provincie ad. € 3.400.000,-;  

2.  Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
 

Aanleiding   
 
Op basis van eerdere besluiten van ons college van 13 december 2010 en 20 december 2011, zijn de 
voorbereidingen gestart om tot aanleg van de verbindingsweg Borchwerf /Majoppeveld te komen. Van 
de geraamde kosten van het project  van € 13.550,000,- excl. BTW, heeft uw raad  al € 1.150.000,- 
beschikbaar gesteld uit de BR Majeure Opgaven en is er € 5.600.000,- beschikbaar vanuit de 
exploitatie van Borchwerf II CV. Het resterende bedrag van € 6.800.000,- miljoen is als subsidie 
toegekend door het ministerie (programma spoorse doorsnijdingen) en door de provincie. Elk  
€ 3.400.000,-. Als het uitvoeringskrediet beschikbaar is gesteld kan Prorail de aanbestedingsprocedure 
voor de aanleg van de spoorviaducten in de verbindingsweg opstarten. Als de aanbesteding heeft 
plaatsgevonden zullen we Prorail opdracht geven de opdracht tot aanleg van de viaducten te gunnen. 
 

Kader    
 
Voor het gehele voorbereidingstraject van de viaducten is een planning opgesteld die zeer dwingend is, 
omdat op het moment dat de viaducten gemaakt worden, het treinverkeer stil gelegd moet worden. 
Dergelijke treinvrije periodes moeten minimaal 12 maanden tevoren worden ingepland. 
Om de planning niet in gevaar te brengen en om de overeenkomst met Prorail tijdig te kunnen 
ondertekenen, is kredietvotatie uiterlijk in juli noodzakelijk. 
 

Motivering / toelichting   
 
Voor Prorail is het in deze fase alleen noodzakelijk dat aangegeven wordt dat de gelden beschikbaar 
zijn.  

 
Doel en evaluatie   
Door realisatie van de verbindingsweg Borchwerf / Majoppeveld wordt één van de gestelde Majeure 
Opgaven gerealiseerd. Wij zullen u op de gebruikelijke wijze informeren over de voortgang en over de 
financiële verantwoording. 
 

 



Financiële aspecten en consequenties 
 
Het te voteren krediet wordt volledig door subsidiegelden gedekt. Na de kredietvotatie is de volledige 
financiële ruimte, op basis van de opgestelde kostenraming beschikbaar. De uiteindelijke 
subsidieomvang zal bepaald worden op basis van de werkelijk gerealiseerde kosten. De toegezegde 
bedragen zijn de maximaal toe te kennen subsidiebedragen. 

 
Communicatie 
Na de komende zomervakantie zal de overweg Meirestraat definitief worden afgesloten. 
De aanleg van de viaducten en de daarbij behorende treinvrije periode is gepland in september 2013. 

 
Bijlagen   
1. Begrotingswijziging 

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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Datum raadsvergadering: (datum)   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Uitvoeringskrediet verbindingsweg Borchwerf / Majoppeveld  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 
1.    Het bestaande uitvoeringskrediet voor de verdere uitvoering en aanleg van de verbindingsweg  
       Borchwerf / Majoppeveld te verhogen met € 6.800.000,-, en als dekking op te nemen de bijdragen  
       van het Ministerie ad. € 3.400.000,- miljoen en van de provincie ad. € 3.400.000,-;  
  
2.    Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


