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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2016-000990 
 
Onderwerp 
Aanvraag uitvoeringskredieten rotonde Turnhoutsebaan-Poppelseweg en kruispunt 
Turnhoutsebaan-Rillaersebaan (VRI) 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
13 maart 2017 11 april 2017 1) DO rotonde 

Poppelseweg 
2) DO kruispunt 
Rillaersebaan 
(VRI) 

- Doorrekening reserve  
  Turnhoutsebaan 
- 10e wijziging begroting 2017 
 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Dit voorstel was al eerder ingediend, maar is middels de raadsinformatie van 22 februari jl. 
teruggetrokken. Dit naar aanleiding van de recente aanbesteding van de rotonde Turnhoutsebaan-
Poppelseweg die op 20 februari  jl. heeft plaatsgevonden. Daarvoor is nu hoofdstuk 5 met 
onderbouwing aan dit voorstel toegevoegd. 
 
 
0. Samenvatting 
De Turnhoutsebaan is in 2009 door de provincie Noord-Brabant overgedragen aan de gemeente 
Goirle, met de opdracht deze weg voor 2020 Duurzaam Veilig in te richten. In 2015 is hiertoe de 
eerste stap gezet, met de aanleg van de rotonde bij Natuurpoort De Roovertsche Leij.  
 
In de gemeenteraad van 3 maart 2016 is de aanpak voor de Turnhoutsebaan aan de orde geweest. 
Hierin is besloten om een nieuwe projectplanning voor de deelprojecten aan te houden, te weten: 

1. Kruising Rillaersebaan, rotonde Poppelseweg, groot onderhoud wegvakken: uitvoering 2017; 
2. Faunapassage: uitvoering 2017; 
3. Rotonde  Tijvoortsebaan, aanpak wegen Nieuwkerk: uitvoering 2018 (onder voorbehoud). 

 
Om de uitvoering van de deelprojecten:  "Kruising Rillaersebaan", "Rotonde Poppelseweg" en "Groot 
onderhoud wegvakken" dit jaar te kunnen realiseren dient  uw raad hiervoor de uitvoeringskredieten 
beschikbaar te stellen. Deze kredieten wijken enigszins af van de opstelling bij het voorstel om 
voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen, dit om de gewenste kwaliteit van de rotonde te 
kunnen behalen. 
In dit voorstel wordt uw raad ook op de hoogte gesteld van de voortgang en planning. 
Voor het verharden van het Nieuwkerksbaantje zal het college op de langere termijn met  een 
aanvullend kredietaanvraag komen. 
 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op 3 maart 2016 is de aanpak voor de Turnhoutsebaan in de gemeenteraad aan de orde geweest. 
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Hierin is besloten om een nieuwe projectplanning voor de deelprojecten aan te houden, te weten: 
• Verbetering kruispunt Rillaersebaan(VRI):  uitvoering 2017 
• Aanleg rotonde Poppelseweg:    uitvoering 2017 
• Groot onderhoud nabij rotonde Poppelseweg:  uitvoering 2017 
• Aanleg faunapassage:     uitvoering 2017 
• Aanleg rotonde Tijvoortsebaan:   uitvoering 2018 (onder voorbehoud) 
• Aanpak Nieuwkerksbaantje en Nieuwkerksedijk-Zuid: uitvoering 2018 (onder voorbehoud) 

 
Hiervoor zijn tevens de volgende voorbereidingskredieten vastgesteld: 

1. Voorbereidingskrediet "Rillaersebaan", "Poppelseweg", "Groot onderhoud" en 50% 
grondaankoop: € 504.015,00 exclusief BTW; 

2. Voorbereidingskrediet "Faunapassage" en 50% grondaankoop: € 366.300,00 exclusief BTW; 
3. Voorbereidingskrediet "Aanpassing wegen Nieuwkerk": € 45.000,00 exclusief BTW. 

 
In dit raadsvoorstel worden de uitvoeringskredieten aangevraagd voor de volgende deelprojecten: 

a. Verbetering kruispunt Rillaersebaan(VRI);  
b. Aanleg rotonde Poppelseweg; 
c. Groot onderhoud nabij rotonde Poppelseweg. 

 
Deze deelprojecten worden in 2017 tot uitvoering gebracht. De faunapassage wordt ook in 2017 tot 
uitvoering gebracht, maar dit uitvoeringskrediet wordt in een separaat raadsvoorstel  ter 
besluitvorming voorgelegd. 
 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Een Duurzaam Veilig ingerichte Turnhoutsebaan, op een zo kort mogelijke termijn, voor zover 
technisch en financieel haalbaar. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Rotonde Poppelseweg en groot onderhoud nabij rotonde Poppelseweg 
In het afgelopen jaar heeft een variantenstudie voor de rotonde plaatsgevonden. Hieruit is een 
voorkeursvariant gekozen waarbij geen grondverwerving noodzakelijk is. Op basis van deze 
voorkeursvariant is het definitief ontwerp van de rotonde gemaakt. 
 
Op basis van het definitief ontwerp (goedgekeurd in B&W-nota 331, d.d. 6-9-2016) is een bestek 
gemaakt dat in februari 2017 wordt aanbesteed. In dit bestek zit tevens inbegrepen het groot 
onderhoud van de wegvakken (totale lengte: 650 m') vlakbij de rotonde. Dit wordt als één werk 
uitgevoerd. 
Overigens wordt er gegund onder voorbehoud van besluitvorming in de raad. 
 
Op basis van het bestek is ook een kostenraming gemaakt. De totale kosten komen uit op                    
€ 1.273.000,00 (excl. BTW).  Hierin zitten ook de voorbereidingskosten. 
Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: 

• Aanleg rotonde Poppelseweg:    € 772.000,00 (excl. BTW); 
• Groot onderhoud nabij rotonde Poppelseweg:  € 501.000,00 (excl. BTW). 
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Meerkosten rotonde 
In eerste instantie waren de aanlegkosten  voor de rotonde geraamd op € 415.100,00 excl. VAT-
kosten (VAT = Voorbereiding, Administratie en Toezicht oftewel voorbereidingskosten). De oorzaken 
van de kostenstijging  kunnen als volgt worden verklaard: 

• De oorspronkelijke kostenraming van de rotonde (asfaltuitvoering) was door de provincie 
scherp geraamd met daarin enkele posten in percentages aangeduid met de vermelding "nog 
nader te detailleren".  

• In de oorspronkelijke kostenraming van de provincie werd geen rekening gehouden met VAT-
kosten. Als men de VAT-kosten meerekent komt men uit op totale kosten van € 498.120,00 
excl. BTW. 

• In de oorspronkelijke kostenraming van de provincie werd ervan uitgegaan dat er geen 
teerhoudend asfalt aanwezig was terwijl dit wel het geval is (dus hogere verwijderings- en 
afvoerkosten). 

• Voor de maatvoering van de rotonde Poppelseweg is dezelfde maatvoering gekozen als die 
van de rotonde Roovertsche Leij. Deze maatvoering is noodzakelijk vanwege het bijzonder 
transport dat geregeld op de Turnhoutsebaan plaatsvindt. 

• De rotonde wordt net als bij de Roovertsche Leij niet in asfalt uitgevoerd, maar in het vele 
malen duurzamere beton. De betonverharding voor de rotonde is ongeveer € 100.000,00 
duurder dan de oorspronkelijke asfaltverharding. Hieronder volgt een onderbouwing. 

 
Een rotonde in beton 
Anders dan de provincie als uitgangspunt heeft genomen voor financiering, wordt in het bestek 
uitgegaan van aanleg van een betonverharding op de rotonde. Dit is gedaan vanuit het oogpunt van 
duurzaam onderhoud. Een betonverharding op een rotonde vergt minder  onderhoud dan een 
asfaltverharding. Een betonverharding kost ongeveer  € 100.000,00 (excl. BTW) meer dan een 
asfaltverharding. Echter in de onderhoudskosten (gezien over een periode van 40 jaar) wordt dit 
terugverdiend, zoals de berekening hieronder laat zien. 
  
Uitgangspunt verhardingen: 

• Oppervlakte rotonde: 1760 m2 
• Levensduur betonverharding op rotonde:   40 jaar 
• Levensduur asfaltverharding op rotonde:   10 jaar 

 
Betonverharding (bedragen excl. BTW): 

• Meerkosten aanleg betonverharding:  € 100.000,00 
• Onderhoudskosten (voegen) betonverharding: €   40.000,00 

Totaal:   € 140.000,00 
 
Asfaltverharding (bedragen excl. BTW): 

• Vervangen top- en tussenlaag (4x):  € 249.000,00 
• Verkeersmaatregelen (4x):   €    52.000,00 
• Belijning (4x):     €    20.000,00 

Totaal:   € 321.000,00 
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Verschil onderhoudskosten: € 321.000,00 - € 140.000,00 = € 181.000,00 (excl. BTW). Het scheelt dus 
€ 181.000,00 in onderhoudskosten indien wordt gekozen voor een betonverharding op de rotonde. 
Een bijkomend voordeel is dan ook dat de rotonde minder hoeft te worden afgesloten voor het 
verkeer.  
 
 
Verbetering kruispunt Rillaersebaan (VRI) 
In het afgelopen jaar heeft de gemeente Goirle samen met de gemeente Tilburg het kruispunt 
ontworpen. Enerzijds omdat het noordelijk gedeelte van de Turnhoutsebaan op grondgebied van 
gemeente Tilburg ligt. Anderzijds omdat de gemeente Goirle voornemens is om het beheer van de 
VRI-installatie van dit kruispunt bij de gemeente Tilburg onder te brengen. De reden hiervoor is dat 
Tilburg hiervoor een betere beheersorganisatie heeft  (Tilburg beheert inmiddels meer dan 100 
VRI's). De VRI-installatie blijft eigendom van de gemeente Goirle. De gemeente Goirle betaalt 
hiervoor een jaarlijkse bijdrage (ongeveer € 4.000,00) en dit zal worden betaald uit het jaarlijks 
onderhoud van de Turnhoutsebaan. 
 
De samenwerking heeft geleid tot een definitief ontwerp dat door beide gemeentes wordt 
gefinancierd. De verbeterde kruising wordt uitgebreid met een aantal rijstroken voor de drukste 
richtingen. Daarbij komt ook een compleet nieuwe VRI (verkeersregel installatie). De engineering van 
deze VRI is door gemeente Tilburg gedaan. 
 
Op basis van het definitief ontwerp (goedgekeurd in B&W-besluit nr. 413, d.d. 1-11-2016) is een 
bestek gemaakt dat in maart 2017 zal worden aanbesteed, onder voorbehoud van besluitvorming 
over dit voorstel in de raad. 
 
Op basis van het bestek is ook een kostenraming gemaakt. De totale kosten komen uit op                    
€ 1.587.100,00 (excl. BTW). Deze kosten betreffen alleen de aanleg op grondgebied van gemeente 
Goirle. Hierin zitten ook de VAT-kosten. 
De kosten voor de aanleg op grondgebied van gemeente Tilburg bedragen ongeveer € 375.000,00 
(excl. BTW). Met de gemeente Tilburg is afgesproken dat zij de kosten voor aanleg van rijstroken en 
VRI op hun grondgebied zelf betalen. 
 
Geluidsreducerend asfalt Rillaersebaan 
Tevens is in het bestek ook de aanleg van het geluidsreducerend asfalt in de Rillaersebaan (gedeelte 
kruispunt Turnhoutsebaan tot Venneweg) opgenomen. De kosten hiervan bedragen € 100.000,00 
(excl. BTW) wat rechtstreeks wordt betaald uit het budget Asfaltonderhoud 2017. Deze kosten zijn 
daarom niet meegenomen in de totale kostenraming. 
 
 
Volgorde uitvoering deelprojecten 
Er is voor bovenstaande deelprojecten bewust gekozen om deze apart aan te besteden en kort na 
elkaar uit te voeren. Beide deelprojecten hebben eigen unieke specialismen (rotonde Poppelseweg in 
betonverharding en verkeersregeltechniek bij kruispunt Rillaersebaan) en liggen te ver uit elkaar om 
in één bestek aan te kunnen besteden. Voor beide kruispunten worden aannemers uitgenodigd die 
het project specifieke specialisme in huis hebben. 
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Vanwege de bereikbaarheid van de gemeente Goirle is bewust gekozen om beide kruispunten niet 
gelijktijdig uit te voeren. 
Het eerste deelproject wat in uitvoering komt is de rotonde Poppelseweg (incl. groot onderhoud). De 
uitvoering hiervan zal geschieden in de periode maart/april tot en met juni 2017. 
Vervolgens zal het deelproject kruispunt Rillaersebaan (VRI) aan bod komen in de periode juli tot en 
met september 2017. Voor dit deelproject is bewust gekozen om dit grotendeels in de 
zomervakantie uit te voeren, omdat er in deze periode minder verkeer (auto's en fietsers) is op dit 
kruispunt. 
Voor beide deelprojecten geldt wel dat het verkeer doorgang kan vinden tijdens de uitvoering. 
 
4. Wat mag het kosten? 
 
In het raadsvoorstel van 3 maart 2016 is de volgende verdeling van kredieten over de verschillende 
deelprojecten voorgesteld (prijspeil 2016):  
 
Deelproject Jaar van 

uitvoering 
Totaal krediet 
(excl. BTW) 

Voorbereidings-
krediet (excl. 
BTW) 

Uitvoeringskrediet 
(excl. BTW) 

Rillaersebaan 2017   *    € 1.944.000 € 291.600 € 1.652.400 
Poppelseweg 2017 **       € 415.100 € 62.265 € 352.835 
Groot onderhoud 2017             € 501.000 € 75.150 € 425.850 
Faunapassage 2017          € 1.942.000 € 291.300 € 1.650.700 
Tijvoortsebaan 2018 *          € 816.100 € 122.415 € 693.685 
Grondaankoop 2016-2018             € 150.000 - - 
TOTAAL  € 5.768.200 € 842.730 € 4.775.470 
 
* inclusief bijdrage uit het Infraplan. De bijdrage voor de kruising Rillaersebaan (€ 257.000,00) stond 
reeds gepland in 2017. De bijdrage voor de rotonde Tijvoortsebaan (€ 391.800,00) stond gepland voor 
2019, deze dient in het Infraplan vervroegd te worden naar 2018. 
 
** voorheen was er voor de realisatie van de rotonde Poppelseweg eveneens een bijdrage vanuit het 
Infraplan gereserveerd, uitgaande van uitvoering in 2019. Binnen het Infraplan is financieel 
onvoldoende ruimte om deze bijdrage te vervroegen naar 2017. Om de rotonde toch in 2017 te 
kunnen realiseren, wordt voorgesteld om deze bijdrage ook uit de reserve Turnhoutsebaan te dekken. 
Hiermee is al rekening gehouden in de doorrekening van de reserve.  
Omdat nu onzeker is of in 2019/2020 nog voldoende ruimte in de reserve aanwezig is voor de 
aanvullende maatregelen voor het Nieuwkerksbaantje,  is het voorstel om de uitname uit de reserve 
in 2017 ad € 188.300,00 terug te storten in 2019 in deze reserve ten laste van het Infraplan. 
 
Hierbij was het voorbereidingskrediet voor "Rillaersebaan", "Poppelseweg", "Groot onderhoud" en 
50% grondaankoop vastgesteld op € 504.015,00 excl. BTW. 
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De benodigde uitvoeringskredieten worden: 
 
Deelproject Jaar van 

uitvoering 
Totaal krediet 
(excl. BTW) 

Voorbereidings-
krediet (excl. 
BTW) 

Uitvoeringskrediet 
(excl. BTW) 

Rillaersebaan 2017   *    € 1.587.100 € 238.065 € 1.349.035 
Poppelseweg 2017 **       € 772.000 € 115.800 € 656.200 
Groot onderhoud 2017             € 501.000 € 75.150 € 425.850 
Faunapassage 2017          € 1.942.000 € 291.300 € 1.650.700 
Tijvoortsebaan 2018 *          € 816.100 € 122.415 € 693.685 
Grondaankoop 2016-2018             € 150.000 - - 
TOTAAL  € 5.768.200 € 842.730 € 4.775.470 
 
Resumerend wordt voorgesteld om de volgende uitvoeringskredieten te voteren en ten laste te 
brengen van de reserve Turnhoutsebaan: 

• Uitvoeringskrediet Verbetering kruispunt Rillaersebaan (VRI): € 1.349.035,00 excl. BTW 
• Uitvoeringskrediet Groot onderhoud:    €    425.850,00 excl. BTW 
• Uitvoeringskrediet Aanleg rotonde Poppelseweg:  €    556.200,00 excl. BTW 
• Uitvoeringskrediet betonverharding rotonde Poppelseweg: €    100.000,00 excl. BTW 

 
 
Hierbij worden de uitvoeringskredieten voor "Aanleg rotonde Poppelseweg" en "Groot onderhoud" 
en "betonverharding rotonde Poppelseweg" samengevoegd, omdat dit als één werk wordt 
uitgevoerd, t.w.:  € 425.850,00 + € 556.200,00 +  € 100.000,00  =  € 1.082.050,00 excl. BTW. 
 
 
5. Aanbestedingsresultaat rotonde Turnhoutsebaan-Poppelseweg 
Op  20 februari  jl. heeft de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)-aanbesteding 
plaatsgevonden van het bestek rotonde Turnhoutsebaan-Poppelseweg. Dit is gedaan om hiermee tijd 
te besparen, zodat er vrijwel direct na het raadsbesluit en afhankelijk van het raadsbesluit tot 
gunning kan worden overgegaan. 
Conform de Aanbestedingswet geldt bij een EMVI-aanbesteding niet alleen de prijs als 
gunningscriterium. Ook kwaliteitsaspecten moeten worden meegenomen om de winnende 
inschrijver te kunnen bepalen. In dit geval heeft de winnende inschrijving hoger ingeschreven dan wij 
hadden geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de inschrijver een duurzamere en kwalitatief 
hoogwaardigere oplossing voorstelt dan wij primair beoogden.  
Dat zou nu weliswaar een hogere investering vragen (de inschrijver heeft voor € 255.000,00 hoger 
ingeschreven) maar op termijn pakt dit gunstiger uit t.a.v. de toekomstige onderhoudskosten. 
 
De hogere inschrijving van € 255.000,00 is opgebouwd uit  de twee componenten: 

A. Het uitvoeren van aansluitende wegen op de rotonde in beton i.p.v. asfalt, t.w.:  
€ 100.000,00. 
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B. Het opwaarderen van de westelijke parallelweg (in asfalt) als bypass tijdens de 
werkzaamheden: € 155.000,00. 

 
A) Het uitvoeren van aansluitende wegen op de rotonde in beton i.p.v. asfalt 
 
In het bestek van de rotonde is tevens het groot onderhoud meegenomen van de noordelijke en 
zuidelijke wegvakken die direct aansluiten op de rotonde. In het bestek was voorzien dat  hierbij het 
asfalt zou worden vervangen voor nieuw asfalt, zodat de totale asfaltconstructie ongeveer 25 jaar 
mee kan. Let wel de deklaag van de asfaltconstructie dient dan wel na ongeveer 15 jaar vervangen te 
worden. 
 
In het  plan van aanpak van de winnende inschrijver is echter een verbetermaatregel voorgesteld om 
de asfaltconstructie te vervangen door een betonconstructie. Dit vanuit de LCC-gedachte (Life Cost 
Cyclus oftewel levensduur en onderhoudskosten). De extra investeringskosten bedragen  dan 
€ 100.000,00.  
Het zuidelijke wegvak sluit hiermee ook aan op een bestaand stuk betonweg van de Turnhoutse-
baan. 
Deze investering heeft de volgende voordelen: 

• De gemeente krijgt hiermee een nieuw stuk weg dat de komende 50 jaar geen onderhoud 
behoeft. 

• De Turnhoutsebaan wordt relatief veel gebruikt door vrachtverkeer en zwaar transport. 
Asfalt slijt hierdoor versneld ten opzichte van een weg waarop een meer gemiddelde 
verkeerssamenstelling komt. 

• Geen verkeershinder van grootschalig onderhoud aan dit deel van de Turnhoutsebaan  voor 
de komende 50 jaar. Behoudens het klein onderhoud zoals bijvoorbeeld de voegen, maar dit 
geeft geen grote en langdurige verkeershinder. 

• De inschrijver garandeert de kwaliteit van de betonconstructie voor een periode van 25 jaar. 
 
In onderhoudskosten (gezien over een periode van 50 jaar voor rechtstanden) wordt dit als volgt 
terugverdiend: 
 
Uitgangspunten verhardingen: 

• Onderhoudscyclus betonverharding op rechtstanden:  50 jaar 
• Onderhoudscyclus asfaltverharding op rechtstanden (deklagen):  15 jaar 
 Verschil onderhoudscyclus beton versus asfalt: 50/15 = 3,33 

 
Betonverharding (bedragen excl. BTW): 

• Meerkosten aanleg betonverharding:   € 100.000,00 
• Onderhoudskosten (voegen) betonverharding:   €   20.000,00 

Totaal:   € 120.000,00 
 

Asfaltverharding (bedragen excl. BTW): 
• Vervangen top- en tussenlaag  incl. belijning(3,33x): € 290.000,00 
• Verkeersmaatregelen (3,33x):    €   33.500,00 

Totaal:   € 323.500,00 
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Verschil onderhoudskosten: € 323.500,00 - € 120.000,00 = € 203.500,00 (excl. BTW). Hiermee is nog 
geen rekening gehouden met voorbereidingskosten (VAT-kosten), uitvoeringskosten en 
prijsindexering.  
 
Zoals eerder aangegeven bedragen de extra investeringskosten voor de betonverharding 
€ 100.000,00. Het voorstel is nu om deze extra kosten ook te dekken uit de reserve Turnhoutsebaan. 
Het uitvoeringskrediet voor het Groot onderhoud wordt dan € 425.850,00 + € 100.000,00 =  
€ 525.850,00. 
Hierdoor resteert te weinig in de reserve om het Nieuwkerksbaantje te verharden. Voor het 
verharden van het Nieuwkerksbaantje zal het college daarom te zijner tijd  met  een aanvullend 
kredietaanvraag  komen. 
 
 
B) Het opwaarderen van de westelijke parallelweg (in asfalt) als bypass tijdens de werkzaamheden 
 
In het plan van aanpak van de winnende inschrijver krijgt de westelijke parallelweg (Krombeemden) 
een tijdelijke functie van bypass om het doorgaand verkeer op de Turnhoutsebaan langs de 
werkzaamheden te leiden (zie ook tekening bijlage 2). 
Een groot voordeel van deze oplossing is dat het doorgaande verkeer geen hinder heeft van de 
werkzaamheden. Andere inschrijvers hadden oplossingen bedacht zoals een aantal afsluitingen in 
avonden, nachten en weekenden tot grote omleidingen via Baarle-Nassau en/of Riel, waardoor 
beduidend meer verkeershinder zou ontstaan. 
 
Om deze bypass mogelijk te maken wordt een groot deel van de parallelweg (lengte ong. 900 m) 
verbreed tot 6 m (volgens eisen van CROW publicatie 96B). Tevens wordt de bestaande 
asfaltconstructie verbeterd met een nieuwe tussenlaag en deklaag. Na de werkzaamheden wordt de 
parallelweg weer teruggebracht tot zijn oorspronkelijke breedte van 4,5 m en blijft de nieuwe 
asfaltweg liggen. 
Door deze maatregel krijgt de gemeente weer een goed bruikbare parallelweg die weer minimaal 20 
jaar mee kan. De huidige parallelweg  is momenteel versleten en staat op de nominatie om binnen 
een termijn  van 2 à 5 jaar vervangen te worden. 
Deze maatregel kost in totaal € 155.000,00, waarbij vermeld moet worden dat deze kosten ook 
gemaakt zouden  moeten worden binnen een termijn van 2 à 5 jaar in het kader van groot 
onderhoud. 
 
Alleen verbreden parallelweg geen mogelijkheid 
Het is helaas geen optie om de huidige parallelweg alleen maar te verbreden  en niets aan de 
verharding te doen. Deze bevindt zich nu al in een slechte staat. Deze weg zou na de werkzaamheden 
toch weer opgeknapt moeten worden, omdat deze dan helemaal  stuk gereden is door het 
omgeleide verkeer. 
 
Bypass belangrijk voor aanbesteding 
De bypass heeft in de aanbieding van de aannemer een grote rol gespeeld in de gunning. Indien het 
college en de raad om moverende redenen zouden besluiten om niet voor de bypass te kiezen dan 
heeft dit als gevolg  dat de aanbesteding opnieuw gedaan moet worden. In dat geval zou er mogelijk 
nog een claim kunnen komen van de winnende inschrijver. 
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Uitvoering van de rotonde vindt dan pas op zijn vroegst in het najaar 2017 plaats. Op dat moment 
lopen ook de werkzaamheden aan de Hoofdroute Riel. Met de variant met bypass zou dat geen 
probleem zijn; het verkeer kan gewoon doorrijden. Met een variant zonder bypass wordt een 
gelijktijdige uitvoering mogelijk (zeer) hinderlijk voor het verkeer, omdat er twee noord-zuid routes 
worden onderbroken. 
 
Zoals eerder aangegeven zijn deze werkzaamheden gecalculeerd op € 155.000,00. Dit heeft 
betrekking op tijdelijke en een structurele maatregel. Na de werkzaamheden van de rotonde ligt er 
een asfalt parallelweg die weer 20 à 25 jaar mee kan. We hebben het dus niet over een groot 
onderhoud maar over een gedeeltelijke asfaltreconstructie. 
 
Investeringen in wegen dienen conform het BBV geactiveerd te worden en conform onze nota 
afschrijvings- en investeringsbeleid hanteren we voor wegen een afschrijvingstermijn van 25 jaar. 
 
De kapitaallasten van deze investering bedragen : 
 
Afschrijving:                       € 155.000,00 in 25 jaar is jaarlijks                              € 6.200,00 
Rente:                                   2,5% van € 155.000,00 is in het 1e jaar                    € 3.875,00 
Totale kapitaallasten:                                                                                               € 10.075,00 
 
Voorgesteld wordt om deze kapitaallasten te dekken uit de post groot onderhoud wegen, omdat het 
groot onderhoud van deze parallelweg  in de komende 20 à 25 jaar dan niet meer aan de orde komt. 
 
 
6.  Communicatie en participatie / inspraak 
 Aangezien de Turnhoutsebaan een belangrijke gebiedsontsluitingsweg is, is hier gekozen voor de 
meest eenzijdige vorm van inspraak, te weten:  Het informeren van bewoners en bedrijven, die in de 
nabijheid van de verschillende projectlocaties woonachtig, dan wel gevestigd zijn.  
Tevens zijn instanties zoals VVN (afdeling Goirle), Biodiversiteitsteam Goirle-Riel en Waterschap De 
Dommel benaderd en is hun inbreng gevraagd. 
In het geval van de geluidsreductie op de Rillaersebaan is het college in overleg gegaan met de 
Stichting Belang Rillaersebaan-west. Dit naar aanleiding van een eerder B&W-besluit (nr.  440; d.d. 2-
11-2010) om geluidsreducerend asfalt op de Rillaersebaan aan te brengen zodra er met de aanleg 
van het verbeterde kruispunt zou worden begonnen. 
 
De Voorlopige Ontwerpen, behorende bij de verschillende deelprojecten, zijn officieel ter inzage 
gelegd, zodra deze door het college waren vastgesteld. Hierbij is ook via de gebruikelijke kanalen 
gecommuniceerd. 
 
Tijdens de uitvoering van de deelprojecten zullen de gebruikers en de directe omgeving via de 
gebruikelijke kanalen worden geïnformeerd. Hierbij krijgt de aannemer ook een belangrijke taak. 
 
7. Vervolgtraject besluitvorming 
Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet en het aanwenden van een reserve is een 
bevoegdheid van de raad. Verdere besluitvorming ten aanzien van het vaststellen van de ontwerpen 
van de deelprojecten zal door het college plaatsvinden, binnen de financiële kaders van dit voorstel.  
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Voor de andere deelprojecten zoals o.a. aanleg faunapassage  zullen in separate raadsvoorstellen ter 
besluitvorming worden voorgelegd. 
 
8. Fatale beslisdatum 
Om deze deelprojecten te kunnen realiseren binnen de planning zoals die in paragraaf 3 van deze 
nota is voorgesteld, is het van belang dat de uitvoeringskredieten van deze deelprojecten met 
voortvarendheid worden vastgesteld, bij voorkeur nog in het eerste kwartaal van 2017. 
 
 
9. Voorstel 

a. De deelprojecten: verbetering kruispunt Rillaersebaan, de rotonde Poppelseweg en het 
    groot onderhoud nabij rotonde Poppelseweg in 2017 uit te gaan voeren; 
b. Een uitvoeringskrediet van € 1.349.035,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor 
    uitvoering van  het  verbeteren van het kruispunt Rillaersebaan (VRI); 
c. Een uitvoeringskrediet van €  656.200,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor uitvoering 
    van de rotonde Poppelseweg ; 
d. Een uitvoeringskrediet van € 525.850,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor uitvoering 
    van het groot onderhoud vlakbij de toekomstige rotonde Poppelseweg; 
e. Deze uitvoeringskredieten tot een bedrag van € 2.531.085,00 ten laste van de reserve  
    Turnhoutsebaan te brengen; 
f. Een krediet van € 155.000,00 voor het opwaarderen van de parallelweg om deze in te 

kunnen zetten als by-pass (conform plan van inschrijver), de kapitaalslasten hiervan 
(zijnde € 10.075,00) te dekken uit de post groot onderhoud wegen; 

g.  De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
 

 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2017 en 13-3-2017 
 
gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 15-02-2017 en 22-3-2017  
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 

a. De deelprojecten: verbetering kruispunt Rillaersebaan, de rotonde Poppelseweg en het 
    groot onderhoud nabij rotonde Poppelseweg in 2017 uit te gaan voeren; 
b. Een uitvoeringskrediet van € 1.349.035,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor 
    uitvoering van  het  verbeteren van het kruispunt Rillaersebaan (VRI); 
c. Een uitvoeringskrediet van €  656.200,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor uitvoering 
    van de rotonde Poppelseweg ; 
d. Een uitvoeringskrediet van € 525.850,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen voor uitvoering 
    van het groot onderhoud vlakbij de toekomstige rotonde Poppelseweg; 
e. Deze uitvoeringskredieten tot een bedrag van € 2.531.085,00 ten laste van de reserve  
    Turnhoutsebaan te brengen; 
f.  Een krediet van € 155.000,00 voor het opwaarderen van de parallelweg om 
     deze in te kunnen zetten als by-pass (conform plan van inschrijver), de kapitaalslasten  
     hiervan (zijnde € 10.075,00) te dekken uit de post groot onderhoud wegen; 
g.  De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-04-2017. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


