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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen betreffende de overdracht van het wegvak Wedde-Bellingwolde
N973 aan de gemeente Bellingwedde.

SAMENVATTING:
De provinciale weg van Wedde naar Bellingwolde (N973) zal aan de
gemeente Bellingwedde worden overgedragen na uitvoering van groot
onderhoud en herinrichting van Vriescheloo en Bellingwolde zuid. De N973
is een erftoegangsweg A en heeft een sterk lokale functie. Met de gemeente
Bellingwedde is overeenstemming bereikt over de overname van dit 6.682
km lange wegvak. De kosten voor het groot onderhoud en herinrichting
worden betaald uit de afkoopsom en een bijdrage van afdeling wegbeheer.

Algemeen
De provinciale wegverbinding tussen Wedde en Bellingwolde (N973) heeft op de functiekaart in het
POP de functie van een erftoegangsweg A. De weg is eind tachtiger jaren als onderdeel van een
wegenruil van de gemeente aan de provincie overgedragen. De weg verbindt de dorpen Wedde,
Vriescheloo en Bellingwolde en heeft een sterk lokale functie. Daardoor ligt het meer voor de hand
de verantwoordelijkheid van deze weg bij de gemeente onder te brengen. Dit komt overeen met
het uitgangspunt van het POP, dat erftoegangswegen, die veelal door kernen lopen, worden
overgedragen aan gemeenten als het gemeentelijk belang groter is.
Met de gemeente Bellingwedde ligt een principeafspraak om de provinciale weg N973 (Wedde Bellingwolde) over te dragen aan de gemeente Bellingwedde onder bepaalde voorwaarden. Deze
voorwaarden houden in dat naast regulier onderhoud, ook een beperkte herinrichting wordt
uitgevoerd in Vriescheloo en in Bellingwolde-zuid. De plannen zijn tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met de bevolking van Vriescheloo en Bellingwolde en de gemeente. De Dorpsvisie
Vriescheloo van 2003 is leidend geweest in de planvorming. Verder is overeengekomen dat de
kosten van het project worden gefinancierd uit de afkoopsom en de bijdrage onderhoud wegen van
afdeling wegbeheer.
Voor de uitvoering van deze maatregelen en de overdracht van de weg is beschikbaar:
Bijdrage onderhoud wegbeheer : € 400.000,Afkoopsom overdracht N973 : € 1.532.490,Totaal
: € 1.932.490,-.
De kosten voor het groot onderhoud en de herinrichting van Vriescheloo en Bellingwolde zijn
geraamd op € 1.550.000,-. Voor de gemeente Bellingwedde blijft in dat geval € 382.490,- over voor
het eeuwig durend onderhoud (afhankelijk van de eindafrekening).
De gemeente Bellingwedde heeft middels een brief (correspondentienummer 2007-38066)
ingestemd met de plannen en met het voornemen tot overdracht van deze weg. In het voorjaar
2008 kan gestart worden met het gefaseerd uitvoeren van de plannen. In het najaar van 2009
zullen deze werkzaamheden worden afgerond. Na afronding van de werkzaamheden, zal de weg
officieel worden overgedragen aan de gemeente Bellingwedde. Naar alle waarschijnlijkheid is dit
per 1 januari 2010.
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Financiën
Aan dit voorstel zijn geen personele gevolgen verbonden. De afkoopsom is bepaald door de
jaarlijkse onderhoudskosten voor dit wegvak te kapitaliseren. Deze kosten zijn bepaald op basis
van de kengetallen voor 2008 uit het managementcontract wegen en kanalen 2002-2007. De
jaarlast voor dit wegvak bedraagt € 68.962,-. Gekapitaliseerd op basis van 4,5 % rente wordt het
afkoopbedrag € 1.532.490,-. Dit bedrag kan t.l.v. de algemene middelen komen en wordt gedekt
door de jaarlijkse verlaging van het onderhoudsbudget. Bij de behandeling van de voorjaarsnota
2000 hebben de staten een beleidslijn vastgesteld voor de bekostiging van de afkoopsommen van
wegen. De afkoopsommen worden bij voorkeur bekostigd uit het positieve rekening resultaat.
Mochten de positieve resultaten uitblijven dan zal een keuze moeten worden gemaakt uit de bij de
beleidslijn voorgestelde alternatieven, waarbij de voorkeur uitgaat naar betaling a fonds perdu, mits
het begrotingsresultaat dit toelaat en er nog voldoende ruimte voor nieuw beleid overblijft.

Besluit
Wij stellen voor het in het ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen.
Groningen, 15 januari 2008.
Gedeputeerde Staten van Groningen:

M.J. van den Berg

, voorzitter.

H.J. Bolding

, secretaris.
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Nr.
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Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2008, nr. 2008-01001, WB;
Gelet op de provinciewet en de waterstaatswet 1900;

BESLUITEN:
1. De provinciale weg Wedde-Bellingwolde N973 tussen km 43.062 en km 49.744, na
gereedkoming van het project (groot onderhoud en herinrichting), per 1 januari 2010 in
eigendom, beheer en onderhoud over te dragen aan de gemeente Bellingwedde;
2. Aan de gemeente Bellingwedde een afkoopsom te betalen van € 1.932.490 verminderd
met de kosten voor het groot onderhoud en de herinrichting van Vriescheloo en
Bellingwolde geraamd op € 1.550.000,- (afhankelijk van de afrekening).
Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.
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