Betreft amendement m.b.t. Agendapunt 6 van de Regioraadvergadering d.d. 10 oktober
2012
De Regioraad in vergadering bijeen op 10 oktober 2012,
Constaterende:
dat ter besluitvorming door de Regioraad voorligt het voorstel van het Dagelijks Bestuur van
Regio Twente met betrekking tot het onderwerp “Regiobijdrage capaciteitsuitbreiding A1”;
dat hierbij wordt voorgesteld om onder het stellen van nadere voorwaarden een regiobijdrage
van € 10 miljoen beschikbaar te stellen;
Overwegende:
dat het belang van het onderwerp en de hoogte van de hiermee gemoeide regiobijdrage
rechtvaardigen dat de nader te stellen voorwaarden meer expliciet en sluitend worden
geredigeerd;
dat het gewenst is dat de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde voorwaarden worden
aangescherpt;
Wijzigt:
de in het voorstel beschreven voorwaarden door deze integraal te vervangen door de op
navolgende wijze geformuleerde voorwaarden:
“ overeenkomstig de uitkomsten van de verkenning dient de capaciteitsuitbreiding
tussen Deventer Oost en Azelo plaats te vinden naar een volledige 2x3 strooks
autosnelweg, (minimaal) 120 km/uur; eventuele tussenoplossingen in de vorm van
aanleg van spits- of plusstroken met een verminderd snelheidsregime zijn niet aan
de orde;
- er moet sprake zijn van een daadwerkelijke versnelling van de aanleg van een
substantieel gedeelte van de capaciteitsuitbreiding binnen Twente. Dit betekent dat
uiterlijk eind 2018 moet zijn gestart met de capaciteitsuitbreiding van de A1 gedeelte
Deventer Oost-Rijssen;
- de regiobijdrage wordt alleen aangewend voor dat deel van de capaciteitsuitbreiding
van de A1 dat binnen het rechtsgebied van Regio Twente valt;
- de bijdrage van € 10 miljoen betreft een maximale bijdrage, gebaseerd op het
prijspeil2013. Vanaf 2013 tot uiterlijk 2020 wordt deze bijdragegeïndexeerd op basis van
de Index BrutoOverheidsinvesteringen (IBOI). Hiertoe dienen in het kader van de
bestuursovereenkomst aanvullende afspraken te worden gemaakt. De financiering
zal plaatsvinden vanuit de BDU. Nadat de hoogte van de IBOI definitief bekend is
zullen wij u uiterlijk in 2017 een voorstel daaromtrent voorleggen.
-overige risico’s die kunnen leiden tot kostenverhogingworden niet gedragen door Regio
Twente”.
Goor 9 oktober 2012
J.H. Snijder, regioraadsvertegenwoordiger gemeente Hof van Twente

