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Raadsvergadering van
31 januari 2012
Aan
Agendanummer 9
Onderwerp:
vervangen abri's t.b.v. reizigers openbaar vervoer

de gemeenteraad.

1. Gevraagd besluit
Een investeringskrediet ad € 44.380,-- verstrekken voor de vervanging en plaatsing van de
gemeentelijke abri’s.
2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten
Infrastructuur en beheer openbare ruimte.
3. Aanleiding
Voor de exploitatie van de zestien gemeentelijke abri’s is in 2002 een overeenkomst geslo
ten met CBS Outdoor. Deze heeft aangegeven de overeenkomst na de einddatum van 1
april 2012 niet te willen voortzetten omdat zij de gemeente Westvoorne uit oogpunt van haar
exploitatie niet meer interessant vindt. Dit betekent dat CBS Outdoor haar abri’s na afloop
van de overeenkomst zal verwijderen.
4. Argumenten
Andere partijen blijken niet meer bereid om abri’s gratis ter beschikking te stellen, tenzij de
gemeente daarvoor vergaande rechten wil verlenen voor het plaatsen van reclameobjecten.
Omdat de gemeente altijd terughoudend is geweest in het toestaan van reclame-uitingen
aan de openbare weg, blijft geen andere optie over dan over te gaan tot de aanschaf van
abri’s.
Over het onderhoud en schadeherstel daarvan kunnen, net als voorheen, afspraken worden
gemaakt met andere marktpartijen. Mits uw raad instemt met de vervanging van de abri’s,
zal ons college hiervoor een overeenkomst sluiten met GRIPP B.V. uit Bergschenhoek.
Deze partij is bereid 50% bij te dragen in de aanschaf- en plaatsingskosten van de nieuwe
abri’s.
5. Kosten, baten en dekking
De investering leidt tot een jaarlijkse gemiddelde last van € 3.384,--. Deze kan worden ge
dekt uit het beschikbare budget voor de exploitatie van abri’s. Voor 2012 bedraagt dit budget
€ 5.075,--.
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6. Communicatie
De vervanging van de abri’s zal vier tot vijf dagen vragen. De overlast voor de OV-reizigers
zal daardoor beperkt blijven. Voorafgaand aan de vervanging zullen de data waarop dat
plaatsvindt via de gemeentelijke infopagina en website bekend worden gemaakt.
7. Toelichting
N.v.t.
8. Adviezen
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne,
de secretaris,
de burgemeester,
L.J.M. Vlekke
P.E. de Jong
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