Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

Volgnummer:

13

Programma:

Goed leven en ontmoeten

Onderwerp:

Rehabilitatie Ruitersweg

Betreft:

Fcl/Ecl: nog niet bekend

Structureel

Investeringsbedrag

€ 700.000, waarvan 350.000 uit RBI

Afschrijvingstermijn

40 jaar

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten
Kapitaallasten (rente 4%)

2014

2015

2016

2017

23

23

23

23

(Overige) exploitatielasten
Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies
• Incidentele onderuitputting
kapitaallasten
Te dekken

350
RBI*
-16
7

-

-

-

-

23

23

23

BESTEDINGS- EN DEKKINGSPLAN: OFFERTES

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

De Ruitersweg is een veel gebruikte route naar Erp en vice versa. Deze weg is qua constructie en rest levensduur onderzocht door de Grontmij. Uit dit onderzoek is gebleken dat de constructie is bezweken en dat de weg aan het einde van zijn levensduur is gekomen.

Algemene toelichting

Dit betekent dat de complete constructie, asfalt en fundering, moet worden vervangen. De totale vervangings-investering is door de Grontmij begroot op €
700.000.
Omdat de Ruitersweg aan het einde van zijn levensduur is kunnen deze kosten niet worden betaald vanuit het wegenfonds. Het goede onderhoud heeft ervoor
gezorgd dat de weg juist zo lang is meegegaan.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande om Hoenderbos IV te gaan ontwikkelen. Het profiel van de Karrevracht dient dan door getrokken te worden op de
Ruitersweg. Dit betekent onder andere een middenberm met bomen en een geluidsreducerende deklaag op de rijbaan. In de Reserve Bovenwijkse Infrastructuur is € 350.000 opgenomen als dekking. Aanvullend is nog € 350.000 nodig.
Het niet toekennen van deze offerte heeft als gevolg dat het risico op schades aan de weg groter wordt. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot het afsluiten van
de weg.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Kwaliteit openbare ruimte. De openbare ruimte moet goed worden onderhouden. Dit om schade aan gebruikers en dus aansprakelijkheid te vermijden.

