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afspraken bestuurlijk overleg 21 mei
spoorkruising Maarsbergen

Geachte heer, mevrouw,

Op 21 mei jl. heb ik gesproken met burgemeester Naafs en wethouder Veldhuizen van uw college over de

ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen. We hebben toen de balans opgemaakt naar aanleiding van de

ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Belangrijk element daarbij was de kostenraming van ProRail die € 5
mln. hoger bleek te liggen dan de € 30 mln. die de indieners van het Dorpsplan hadden geraamd waardoor er
sprake is van een tekort van € 5 mln. ln het voomoemde overleg is geconcludeerd dat het niet langer wenselijk
is het scenario te blijven volgen om beide varianten, het oorspronkelijke plan van ProRail en de Dorpsvariant,

voor te leggen aan de markt. Afgesproken werd op korte termijn een voorkeursvariant te kiezen. ln dat kader
heb ik een voorstel gedaan dat als volgt luidt. lk ben bereid mijn college voor te stellen de ontbrekende € 5 mln.

voor het Dorpsplan bij te dragen als de gemeente garant staat voor het afdekken van een eventuele
budgetoverschrijding van maximaal € 5 mln. ln geval de budgetoverschrijding boven deze € 5 mln. uitkomt,

worden de kosten gelijkelijk door provincie en gemeente gedeeld. Mocht echter sprake zijn van meevallers dan
komen de eerste € 5 mln. toe aan de provincie en eventuele verdere meevallers worden gelijkelijk verdeeld

tussen provincie en gemeente.

Voor wat betreft mijn deel van het voorstel kan ik melden dat ik mogelijkheden zie voor een aanvullende
provinciale bijdrage van € 5 mln. Voor de formele besluitvorming hierover in mijn college is het van belang dat ik
kan melden dat u kunt instemmen met uw deel van het voorstel. Gelet op het belang om op korte termijn

duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van de Dorpsvariant vezoek ik u op korte termijn, maar uiterlijk

eind augustus, mij te berichten of u kunt instemmen met mijn voorstel.
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