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Structureel

Investeringsbedrag

Investering
Bijdrage grondbedrijf
Bijdragen derden
Netto-investering

Afschrijvingstermijn

40 jaar

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2015
853.000
405.000 -/448.000 -/0

2015

Kapitaallasten (rente 4%)

2016
1.072.000
798.000 -/274.000

2016

2017

2018

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

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

Algemene toelichting
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-12,0
-

5,5

Door de gemeente is een overeenkomst gesloten met een private partij, Peka Kroef, over het realiseren van uitbreidingsmogelijkheden voor het
bedrijf. Onderdeel van de overeenkomst is het doortrekken van de Noordlaan naar de Nieuwedijk. De gemeenteraad heeft hier in de vergadering
van 24 april 2014 ingestemd met de werkzaamheden.
In dit raadsbesluit is verwoord dat de totale investering een bedrag van € 2.025.000,-- bedraagt. In 2014 is er start gemaakt met het project.
Hiervoor is een budget van € 100.000,-- benodigd welke gefinancierd wordt door derden.

Voor de financiering van het vervolg van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van diverse fondsen en bijdrages.
Vanuit betaalde bijdrage Bovenwijkse Voorzieningen wordt een bedrag van € 405.000 als dekking voorzien.
Door derden wordt naar verwachting een bedrag van € 1.345.000,-- bijgedragen. Voor een deel is dit bedrag al vastgelegd in overeenkomsten.
Voor het andere deel moeten nog overeenkomsten en subsidietoekenning worden afgerond.

Algemene toelichting

Het verkrijgen van deze subsidies is niet gegarandeerd. In de loop van het project worden deze subsidies aangevraagd. Pas na toekenning kan de
definitieve hoogte van de subsidiebijdrage worden vastgesteld.
Binnen het project moeten ook aanpassingen aan de provinciale weg N264 worden gedaan. Normaal gebruik is dat de kosten van de aanpassingen verdeeld worden over de wegbeheerders van de betrokken wegen. In dit geval is dan 2/3 van de kosten voor de provincie en 1/3 voor de
gemeente Uden. In het MIT van de provincie zijn de aanpassingen voorzien in de jaren 2018 – 2019. De planning is dat de werkzaamheden eerder
gaan plaatsvinden. Gevolg hiervan kan zijn dat de gemeente Uden provinciale kosten moet voorfinancieren. Verwacht wordt dat in 2015 meer
duidelijkheid hierover is in de vorm van een beschikking vanuit de provincie.
Op dit moment is er per saldo nog een bedrag van €274.000,-- waarvoor geen directe dekking aanwezig is.

Bijdrage aan doelstelling van het programma
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Het doortrekken van de Noordlaan en de bijkomende werkzaamheden geven enerzijds invulling aan de na te komen verplichtingen uit de gesloten overeenkomst met Peka Kroef en moet anderzijds de leefbaarheid in Odiliapeel vergroten. Het vrachtverkeer van en naar de bedrijven
hoeven geen gebruik meer te maken van wegen door de dorpskern. Door het realiseren van de directe aansluiting op de provinciale weg is de
bereikbaarheid gewaarborgd.
De bijkomende werkzaamheden hebben als doel om de verkeersveiligheid in het gebied te verbeteren. Dit geldt ook voor de verkeersveiligheid
op de N264.

