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Af Jpŕal^erì bestuurlijk overleg 21 mei
spoorkruising Maarsbergen
geen

Geachte heer Van Lunteren,
U heeft ons op 17 juli 2014 een brief gestuurd met betrekking tot de garantstelling voor C 5 min. ten behoeve
van de realisatie van het dorpsplan binnen het project spoorkruising Maarsbergen. Deze garantstelling
maakte deel uit van de afspraken zoals deze gemaakt zijn tijdens ons bestuurlijk overleg over dit project op
21 mei 2014.
Naar aanleiding van uw brief zijn er diverse momenten van contact geweest met de wethouders Van
Dongen en Veldhuizen. Met u is afgesproken dat de hierboven aangegeven garantstelling van C 5 min. terug
wordt gebracht tot een bedrag van C 2,5 min. Het afgesproken, en gezamenlijk beschikbaar gestelde,
projectbudget bedraagt C 36,2 min. In geval van meerkosten ten opzichte van het projectbudget van ĉ 36,2
min draagt de gemeente uitsluitend bij in deze overschrijding tot C 38,7 min.. Ingeval de projectkosten
meer worden dan C 38,7 min. dan is de provincie verantwoordelijk voor het dragen van deze meerkosten.
Tevens is afgesproken dat de garantstelling van ĉ 2,5 min niet eerder dan in 2025 beschikbaar moet zijn.
Gezien de huidige financiële situatie binnen de gemeente is tevens afgesproken om dit bedrag middels een
spaarsysteem tot ontwikkeling te laten komen. De gemeente geniet binnen de hierboven genoemde periode
de vrijheid om te bepalen hoe dit spaarsysteem wordt opgezet. De essentie van de afspraak is dat een bedrag
van C 2,5 min. beschikbaar moet zijn voor het dorpsplan binnen het project spoorkruising Maarsbergen
indien nodig en niet eerder dan 2025. Op dat moment zal de gemeente, indien nodig, het bedrag van C 2,5
min. voldoen aan de provincie.
Met deze brief laten wij u weten, behoudens instemming van onze gemeenteraad die tot en met 27
november 2014 hun wensen en bedenkingen kunnen uiten, in te kunnen stemmen met de hierboven
verwoordde afspraken. Uitwerking van deze afspraken zal plaatsvinden middels een aparte
samenwerkingsovereen- komst binnen het project spoorkruising Maarsbergen. Wij zullen deze
samenwerkingsovereenkomst voor ondertekening voorleggen aan onze gemeenteraad.
Hoogachtend,
en wethouders van
het collegee van
emeente Utrechtse Heuvelrug,
van dďļşemeente
van burgemeester en
de secretaris,

meester,

drs. M.J.T.H. Havekes
www.heuvelrug.nl

Bankrekeningnummer 28.51.20.808 BNG
IBAN NL64BNGH0285120808

