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Geocht college,

Contcclpersoon
A.F.L. (Adrioon) von Breugel

n november 2006 is hef Provinciool Verkeers- en Vervoersplon (PWP)
vostgesteld woorin het vigerende provinciole verkeers- en veryoersbeleid is
verwoord. ConÍorm dit beleid streeft de provincie noor een beheersituotie
woorbil het regionool verbindend wegennef in beheer en onderhoud is bii de
provincie. Het (boven)lokole wegennet koml don op fermiin in beheer en
onderhoud bii de gemeenten.
De provinciole weg Nól ó: Veghel - Gemert mookt in de visie von hel PWP
f
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deel uit von het (boven)lokole wegennet dof op termiin in beheer en onderhoud
zol komen bij de gemeenten Veghel en Gemert-Bokel.
Vonwege deze ontwikkelingen is er met de verontwoordeliike bestuurders von
uw gemeente en de gemeente Veghel overleg gevoerd over een eventuele
overnome von de Nó1ó.
Conform het provinciool overdrochtenbeleid ziin er 2 mogeliikheden om te
komen fot overdrocht. Mogeliikheid I is het bepolen von een oÍkoopsom voor
dogelijks en slruclureel onderhoud op grond von de Wegenwef. Hierbii wordt
een bepoolde berekeningsmethodiek foegepost om de hoogte von de
ofkoopsom te bepolen. Mogeliikheid2voorziet in het bepolen von de
mootregelen die er voor groot onderhoud oon het wegvok nodig ziin binnen een
periode von l0 ioor en het bepolen von de meerkosten voor het duurzoom
veilig inrichten. Uitgongspunt hierbii is een sobere moor doelmotige inrichiing.
Met uw gemeenle en de gemeenfe Veghel is oÍgesproken om voor de
duideliikheid en gelet op toekomstige besprekingen over de herinrichting en
overdrocht von de weg, een onderhouds- en herinríchfingsplon met biibehorende
koslenroming op te loten stellen. Dit hebben wii inmiddels loten uitvoeren door
ingenieursbureou Krogten. Dil bureou heeft voor deze weg een onderhouds- en
herinrichtingsplon opgesteld woorin onderhoudsmootregelen worden
voorgesteld en moofregelen om de uitrusting von de weg oon te possen oon de
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nieuwe functie. Hef ropport en de begroling von het Herinrichtingsplon Nó1ó
von ingenieursbureou Krogten hebt u in uw bezif en is inhoudelilk op ombtelilk
niveou goedgekeurd.
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Voor het wegvok von de Nó1ó dot is gelegen in de gemeente Gemert-Bokel
(tussen km.9.450 en km 10.ó11)ziin de kosten von de genoemde
herinrichtings- en onderhoudsmootregelen geroomd op € 530.255 (excl. BTW).
Indien gebruik gemookt wordl von mogelilkheid I woorbii een oÍkoopsom wordt
bepoold voor dogeliiks en structureel onderhoud op grond von de Wegenwet
komt deze biidroge op € 456.7ó8 {excl. BTW).
Beide kostenromingen ziin in uw bezit.
Gelet hierop verzoeken wii u de provinciole weg Nó1ó in beheer, onderhoud
en eigendom over le nemen von de provincie legen een von de hierboven
genoemde vergoedingen. Bij de vergoeding voor herinrichting- en
onderhoudsmootregelen stellen wii de voorwoorde dot deze mootregelen op
hoofdliinen en binnen een redeliike termiin ook doodwerkeliik uilgevoerd
worden door de gemeente. Aon de vergoeding in de vorm von een ofkoopsom
voor dogeliiks- en structureel onderhoud stellen wii geen voorwoorden.

Wii verzoeken u ons te berichten of u kunl insfemmen met dit voorslel. In hel
bevesligende gevol zullen wii vervolgens de procedure opstorten voor de
overdrocht von de eigendommen en het onderhoud von hef genoemde wegvok
woorbiiwii er noor streven om de overdrochl per 1 ionuori2Ol6 te lolen
ploofsvinden.

Voor vrogen of inlichtingen betreffende dit verzoek kunt u confoct opnemen mef
dhr. A. von Breugel, rel. OZ3 ó8083ó'l / 06 52783507
Gedepuleerde Stoten von Noord-Brobont,
nomens deze,

H.W.J. Swoons,
hoofd Verkeer en Vervoer
In verbond met geoutomoliseerd verwerken is dit documenl digitool ondertekend
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