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Geachte leden van de raad ,
Op 2 september 2014 bent u, door middel van een raadsinformatiebrief, op de hoogte gebracht van de stand van zaken
met betrekking tot de Randweg Zuid-West tracédeel 1. In deze brief is aangegeven dat wij in december opnieuw bij u
terug zouden komen omtrent de keuze voor de zogenaamde "twee keer twee variant". Bij deze informeren we u over de
stand van zaken van de Randweg Zuid-West:
1. In de brief van 2 september is aangekondigd dat de projectgroep opdracht is gegeven om te onderzoeken of
binnen budget een 2 keer 2 rijbanen ontwerp voor de weg kan worden gerealiseerd. Thans is dit nog niet
duidelijk o.a. omdat de Gasunie in zijn voorlopige berekening vraagt om een hogere gemeentelijke bijdrage dan
was voorzien (ca. €250.000,- extra) voor de aanpassing van het gasnet. De Gasunie is monopolist, er valt
derhalve weinig te onderhandelen. Het kan echter zijn dat de aanbesteding gunstig uitvalt. Dat zal naar
verwachting in de loop van februari duidelijk zijn. Daarna kan een besluit worden genomen omtrent de 2 keer 2
variant. Ondanks deze vertraging wordt verwacht dat de uitvoering van de weg toch deze zomer zal starten. De
voorbereidingswerkzaamheden starten al dit voorjaar. Het kappen van bomen is reeds gestart.
2. In het kader van de randweg is geconstateerd dat een noodzakelijke minnelijke verwerving niet mogelijk is
(perceel van Ginderen). Oorzaak van het niet slagen van de minnelijke verwerving is gelegen in het feit dat de
betreffende eigenaar onder andere compensatie eist voor een bouwplan dat jaren geleden niet is doorgegaan
elders in Bergen op Zoom. Voorlopig kan de weg om dit perceel heen gelegd worden , maar dit is op langere
termijn niet gewenst (onhan.dige versmalling van de weg) . Het college heeft opdracht gegeven om een
onteigeningsprocedure voor te bereiden.
3. Thans wordt gewerkt aan de aansluiting van de toekomstige randweg op de Rijtuigweg . Deze aansluiting is
noodzakelijk om de Smitsvest buiten gebruik te stellen (afspraak met de gemeenteraad). Naar verwachting zal
de nieuwe aansluiting in januari opengesteld kunnen worden voor het verkeer.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Dhr. P.A.M. van der Velden
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