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Onderwerp
Plan nieuwbouw gemeentewerf Boutensteinseweg 4 te Rumpt
Kennisnemen van
Het aangaan van een Intentieovereenkomst tussen Provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe
voor het onderzoeken van de haalbaarheid voor een gezamenlijke nieuwbouw van een
gemeentewerf/steunpunt.
Inleiding
De gemeente West Betuwe heeft twee gemeentewerven(Heukelum/Geldermalsen) van waaruit het
onderhoud aan de openbare ruimte plaatsvindt. Geen van deze terreinen ligt centraal en de opstallen
zijn alleen met sterk ingrijpende bouwkundige wijzigingen beperkt duurzaam te maken. De provincie
staat voor eenzelfde doelstelling met de opstallen op hun perceel aan de Boutensteinseweg 4 in
Rumpt en heeft plannen voor nieuwbouw. Omdat een groot gedeelte van het terrein onbenut blijft biedt
dit mogelijkheden voor de gemeente om hier één centrale werf te realiseren. Deze werf kan daarnaast
bijdragen om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Uitgangspunt van beide
partijen is om een aantal faciliteiten in combinatie te ontwikkelen om zodoende maximaal voordeel te
behalen.
Kernboodschap
In de intentieverklaring geven beide partijen, bestuurlijk, aan de haalbaarheid voor een gezamenlijke werf
/ steunpunt te willen onderzoeken.
Consequenties
Met de ondertekening van de intentieovereenkomst geven de partijen aan om zich maximaal in te
spannen om de nieuwbouw te realiseren.
Financiën
Voor het haalbaarheidsonderzoek zal een externe projectleider worden aangetrokken, de raming van
kosten hiervoor bedraagt in totaal € 70.000,--, welke door de beide partijen evenredig gedragen zal
worden. De kosten voor de gemeente bedragen € 35.000,- excl. btw, welke ten laste worden gebracht
van het Fusiebudget.
Communicatie
In dit stadium nog niet van toepassing.
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Vervolg
Via tussentijdse rapportages zal de gemeenteraad op de hoogte gehouden worden van de voortgang.
De planning is om in het 4e kwartaal de besluitvorming rond de haalbaarheid van het project te
agenderen.
Bijlage(n)
Intentieovereenkomst.
Overzichtskaart locatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

