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Onderwerp:
Vaststelling uitgangspunten en aanvraag krediet ontwerpfase N208 fase 3 (deel

RAADSVOORSTEL

Maerten Trompstraat - noordelijke komgrens)
Wij stellen voor:
-

De uitgangspunten voor de N208 fase 3 vast te stellen.

-

Een krediet beschikbaar te stellen voor de ontwerpfase van de N208 fase 3
van € 340.000,- exclusief BTW.

-

In te stemmen met begrotingswijziging nummer …..

Bestaand kader/doelstelling:
De kaders zijn vastgesteld in:
 Kadernota N208 vastgesteld in 2006
 Startnotitie N208 vastgesteld op 12 juli 2007
 Variantendocument N208 vastgesteld op 10 september 2009
 Aanvullend krediet N208 fase 1 en 2 verleend op 30 juni 2011
 Initiatiefkrediet N208 fase 3 verleend op 5 juli 2012
Doelstelling van dit voorstel is om een Definitief Ontwerp te maken van de N208 fase 3.
Inleiding:
Voor de herinrichting van de N208 fase 3 is een plan van aanpak opgesteld conform de
werkwijze projectmatig werken. Dit document (Plan van aanpak herinrichting N208 –
Fase 3 d.d. 22-08-2012) is door het college van B&W vastgesteld en is ter inzage
gelegd. Om de ontwerpfase te starten wordt gevraagd de uitgangspunten vast te stellen
en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
Zoals is vastgesteld zal de herinrichting zoveel als mogelijk in overeenstemming zijn
met de principes van een Duurzaam Veilige inrichting:


rijbaanbreedte van 6.30m



rijrichtingscheiding met behulp van markering



maximumsnelheid 50 km/uur



zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden met een breedte van 1.80m



aantal parkeerplaatsen vergelijkbaar met het huidige niveau; de breedte van
de parkeervakken 2,50m

*Z0140A5CF92*



de laanstructuur vormgeven door bomen te combineren met parkeervakken



waar mogelijk voetpaden in het dwarsprofiel

Voorgesteld wordt om in afwijking van eerder vastgestelde uitgangspunten de
kruising Pastoorslaan/Weerlaan niet uit te voeren als rotonde, maar als kruispunt met
verkeerslichten. Hiermee ontstaat een “toekomstvaste” oplossing die rekening houdt
met een toekomstige aansluiting van de Duinpolderweg. Met de inpassing van deze
verbindingsweg zelf wordt in het ontwerp geen rekening gehouden.
Op basis van deze gewijzigde uitgangspunten kan de ontwerpfase starten.
Argumenten:
Het regionale verkeersmodel Holland-Rijnland geeft inzicht in de verkeersstromen
zoals die worden verwacht in 2020, rekening houdend met ruimtelijke ontwikkelingen
in Hillegom en de regio en met de groei van het autoverkeer. Op grond van nieuwe
recente gegevens moet worden geconstateerd dat de capaciteit van een enkelstrooks
rotonde voor de kruising Pastoorslaan/Weerlaan in de situatie rond 2020 niet meer
volstaat. Een kruising met verkeerslichten kan de groei van het verkeer wel aan, zij
het dat de opstelstroken ten opzichte van de huidige situatie moeten worden
uitgebreid (Pastoorslaan) en enigszins verlengd.
Hillegom heeft zich bestuurlijk uitgesproken voor de aanleg van de Duinpolderweg.
Daarom is ook een berekening uitgevoerd waarbij de verkeerseffecten van deze weg
voor Hillegom in beeld zijn gebracht. Hoewel de precieze ruimtelijke ligging van deze
weg en ook de bijbehorende ruimtelijke groeimodellen nog niet zijn bepaald, is wel
duidelijk dat de toekomstige aansluiting van deze weg op de N208 een toename van
het verkeer op deze route tot gevolg heeft. Definitieve berekeningen rond de effecten
van de Duinpolderweg zullen uitsluitsel geven in de mate waarin de huidige kruising
hierop moet worden aangepast. Eind 2012 zullen deze berekeningen beschikbaar
zijn.
Financiële dekking:
Voorgesteld wordt een voorbereidingskrediet te verlenen van € 340.000,- (exclusief
BTW) voor het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van een voorlopig en
definitief ontwerp inclusief communicatie en participatie en dit ten laste te brengen van
het in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag van € 7 miljoen voor de N208 fase 3.
Een onderbouwing van dit krediet is ter inzage gelegd.
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Communicatie/Participatie:

Informeren

Voorbereiden

Vaststellen

Uitvoeren

Controleren

College

Raad

College

Raad

Aanwonenden en

Aanwonenden en

Aanwonenden en

belanghebbenden

belanghebbenden

belanghebbenden

(1)

(4)

(5)

Reactie

Aanwonenden en

vragen

belanghebbenden
(1)
+
medeoverheden
(2)

Advies vragen

Werkgroep
verkeer
(3)

Coproduceren
Laten
beslissen

1) Aanwonenden worden in de gelegenheid gesteld te reageren op het door het
college vrijgegeven voorlopig ontwerp. Hiervoor worden twee participatiebijeenkomsten georganiseerd. Één bijeenkomst voor het gedeelte Maerten
Trompstraat tot Pastoorslaan en een bijeenkomst voor het overige deel tot de
gemeentegrens. Op basis van de reacties wordt een nota van beantwoording
opgesteld. Eventuele wijzigingen op het ontwerp worden verwerkt in het concept-DO.
Het concept-DO en nota van beantwoording worden na vrijgave door het college
gepresenteerd aan aanwonenden en belanghebbenden. Het college stelt uiteindelijk
het DO vast. Tijdens de voorbereiding van het project wordt gecommuniceerd via de
speciale nieuwskranten voor de N208 en de gemeentelijke website.
2) Met medeoverheden zoals de gemeente Bloemendaal, provincie Zuid-Holland
wordt gedurende het ontwerpproces overleg gepleegd.
3) De ontwerpen worden ter advisering aan de Werkgroep verkeer voorgelegd.
4) De gemeenteraad wordt gevraagd het uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen
(incl. aanbestedingsvorm). Aanwonenden en belanghebbenden kunnen gebruik
maken van hun recht om in te spreken tijdens de raadsavond.
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5) Tijdens de uitvoering van het project wordt gecommuniceerd via de speciale
nieuwskranten voor de N208 en de gemeentelijke website.
Urgentie:
Een besluit om het project ‘N208 fase 3’ te starten heeft u al genomen bij het besluit
om de initiatieffase te starten. Een besluit op 20 september 2012 is noodzakelijk,
omdat de uitvoering van fase 3 dan kan aansluiten aan fase 1 en 2.
Kanttekeningen:
Geen

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

J. Broekhuis

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd:
- Specificatie voorbereidingskrediet N208 fase 3 dd 08-08-2012
- Plan van aanpak herinrichting N208 fase 3 dd 22-08-2012
Informatie bij: dhr. M. Heemstra, m.heemstra@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 292
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