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Emmeloord, 4 februari 2020.
Onderwerp
Aanleg 4e poot rotonde Dukaat/Kuinderweg
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgestelde besluiten
1. Een budget beschikbaar stellen van € 115.000,- voor de aanleg van de 4e poot
van de rotonde op het kruispunt Dukaat/Kuinderweg;
2. In afwijking van het gestelde in de Nota Waardering, activeren en afschrijven van
vaste activa, herziening 2017 deze investering in activa van derden activeren en
op af schrijven;
3. Een afschrijvingsreserve vormen ten behoeve van de aanleg van de 4e poot van
de rotonde op het kruispunt Dukaat/Kuinderweg;
4. De 9e wijziging van de programmabegroting 2020 vast stellen.
Doelstelling
Het doel van de aanleg van de 4e poot van de rotonde op het kruispunt
Dukaat/Kuinderweg is het realiseren van een goede ontsluiting aan de zuidoostkant van
het te realiseren bedrijventerrein De Munt B.
Inleiding
Het huidige bedrijventerrein De Munt in Emmeloord begint ‘vol’ te raken. Daarom is de
gemeente bezig met de uitbreiding van het bedrijventerrein richting Muntweg. In 2019 is
aan de noordkant nabij de kruising Muntweg/Kuinderweg een rotonde aangelegd. Aan
deze rotonde is een 4e poot gerealiseerd voor de ontsluiting van de noordzijde van de
uitbreiding van bedrijventerrein De Munt B.
Om ook de zuidkant van de uitbreiding van het bedrijventerrein De Munt B goed te
kunnen ontsluiten, is het noodzakelijk een aansluiting te realiseren op de Dukaat of
Kuinderweg. Nu wil het geval dat er al een rotonde ligt ter hoogte van de
Dukaat/Kuinderweg. Een aansluiting op deze bestaande rotonde zou daarom een logische
stap zijn. In de verkaveling is ook al rekening gehouden met een ontsluiting via de
rotonde Dukaat/Kuinderweg.
De provincie Flevoland heeft in haar onderhoudsplanning voor 2020 de rotonde aan de
Dukaat/Kuinderweg opgenomen. De rotonde zal in juni/juli van 2020 worden aangepakt.
Aangezien de provincie werkzaamheden aan de rotonde in de planning heeft staan, wordt
voorgesteld om de ontsluiting voor het bedrijventerrein De Munt B via een extra (4 e)
poot direct mee te nemen tijdens deze werkzaamheden.
De kosten voor de 4e poot zijn volledig voor rekening van de gemeente. De laatste
raming van de provincie voor de aanleg van de 4e poot van de rotonde komt uit op circa
€ 115.000,-. Met de provincie is afgesproken dat er op basis van nacalculatie verrekend
wordt.
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Argumenten
1.1
Voor de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein is een 4 e poot zeer wenselijk.
Om de zuidkant van het bedrijventerrein De Munt B te ontsluiten, is een aansluiting op
de Dukaat of Kuinderweg verkeerstechnisch zeer wenselijk. Met de provincie is
besproken dat de provincie tijdens de onderhoudswerkzaamheden van de rotonde
Dukaat/Kuinderweg de aanleg van een 4e poot richting het nieuwe bedrijventerrein De
Munt B op kosten van de gemeente mee kan nemen. De kosten voor de 4 e poot zijn door
de provincie geraamd op € 115.000,- (zie bijlage).
De kosten voor de aanleg van de 4e poot zijn volledig toe te rekenen aan de later
vast te stellen grondexploitatie (profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid)
Op basis van de PPT-criteria zijn de kosten voor de 4e poot van de rotonde volledig toe te
rekenen aan de grondexploitatie. Zonder het bedrijventerrein is de 4 e poot niet
noodzakelijk en de 4e poot is enkel en alleen bestemd voor de ontsluiting van de
bedrijven De boekwaarde op moment van vaststelling van de grondexploitatie door de
raad is bepalend voor de waarde van de inbreng van deze lasten.
1.2

2.1

Afwijking van de nota Waardering, activeren en afschrijving van vaste activa,
Herziening 2017
Bijdragen in bezittingen (activa) van derden worden normaliter niet geactiveerd tenzij de
raad hiertoe in een specifieke situatie besluit. Om in de toekomst de lasten van de aanleg
van de 4e poot aan de rotonde Dukaat/Kuinderweg te zijner tijd aan de toekomstige
grondexploitatie De Munt B toe te kunnen rekenen, dienen deze lasten op onze balans te
worden gezet. Dit mag alleen als voldaan wordt aan artikel 61 BBV en als de raad hiertoe
besluit. Duidelijk is dat aan alle voorwaarden van de BBV wordt voldaan. Immers de
provincie doet de investering, de investering draagt bij aan de publieke taak, de provincie
verplicht zich tot het daadwerkelijk investeren zoals wordt afgesproken en de bijdrage
kan worden teruggevorderd indien de provincie dit niet doet of niet doet zoals is
afgesproken.
Financiën
1.1
Dekking van de benodigde financiële middelen
Voor de lasten van € 115.000,- wordt een afschrijvingsreserve gevormd. Dekking vindt
plaats ten laste van de algemene reserve grondexploitatie (ARG), ter grootte van
€ 115.000,-. Met de provincie is afgesproken dat er op basis van nacalculatie wordt
afgerekend.
Kanttekening
Wanneer de uitbreiding van het bedrijventerrein De Munt geen ontsluiting krijgt bij de
rotonde Dukaat/Kuinderweg zal er slechts één ontsluiting aan de noordoost kant (rotonde
Muntweg/Kuinderweg) zijn voor het hele bedrijventerrein. Verkeerstechnisch is dit niet
wenselijk.
Planning/Uitvoering
- Behandeling en besluitvorming door het college van B&W op 4 februari 2020;
- Behandeling en besluitvorming in de Raad op 23 maart 2020.
- Start renovatie rotonde juni 2020
- Oplevering rotonde juli 2020
Bijlagen
- Definitief Ontwerp 4e poot rotonde Dukaat/Kuinderweg
(Key2Zakennummer 0171148380)
- SSK-raming DO 4e poot rotonde Dukaat-Kuinderweg
(Key2Zakennummer 0171149302)
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Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer W.C. Haagsma
Steller
: de heer G. Kamphuis; 0648134671;g.kamphuis@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020, no.
20.0000132;
gelet op artikel 189 en 192 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
B E S L U I T:
1. Een budget beschikbaar te stellen van € 115.000,- voor de aanleg van de 4e poot
van de rotonde op het kruispunt Dukaat/Kuinderweg;
2. In afwijking van het gestelde in de Nota Waardering, activeren en afschrijven van
vaste activa, herziening 2017 deze investering in activa van derden te activeren
en op af te schrijven;
3. Een afschrijvingsreserve te vormen ten behoeve van de aanleg van de 4e poot van
de rotonde op het kruispunt Dukaat/Kuinderweg;
4. De 9e wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 maart 2020.
De griffier,

de voorzitter,

