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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-54580\3. Bestuur\6736 
Datum voorstel:   1 juni 2016 
Datum collegevergadering:  14 juni 2016 

Datum raadscommissie:  22 juni 2016 
Datum raadsvergadering:   7 juli 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. De Jong 

Behandelend ambtenaar:   Henk Westra / Jan van Liere 
E-mailadres:   h.westra@hillegom/ j.vanliere@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252-537296/06-54245151 

 
Agendapunt:  -- 
 

Openbare ruimte Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Krediet voor de realisatie van de 3e fase N208 
 

 

Wij stellen voor 
1. In te stemmen met het inrichtingsplan voor de realisatie van de 3e fase N208. 
2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 3e fase N208 van  

€ 3.800.000,-. 

3. Begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen. 
 

 
Inleiding 

Op 16 en 17 februari hebben er communicatieavonden plaatsgevonden met de 
bewoners van de Weeresteinstraat (tussen de Maerten Trompstraat en de Weerlaan). 
Naar aanleiding van de suggesties en verzoeken is het inrichtingsplan vervolgens op 

onderdelen aangepast.  
 
Op 25 mei is het aangepaste inrichtingsplan gedeeld met de bewoners. Op deze avond 

zijn de overwegingen voor de gekozen oplossingen besproken en toegelicht.  
 
De werkgroep verkeer kan zich in de voorgestelde inrichting vinden. 

  
Bestaand kader/context 

 Kadernota herinrichting N208 vastgesteld in 2006. 

 Startnotitie herinrichting N208 vastgesteld op 12 juli 2007. 
 Variantendocument herinrichting N208 vastgesteld op 10 september 2010. 
 Reconstructie en groot onderhoud derde fase N208, onderzoek naar kwaliteit 

verharding en riolering derde fase, 3 februari 2015. 
 
Beoogd effect 

Het wegvak tussen de Maerten Trompstraat tot en met de kruising 
Weerlaan/Pastoorslaan wordt heringericht overeenkomstig de uitgangspunten van de 
raad. Vanaf de kruising Pastoorslaan/Weerlaan tot de gemeentegrens met Bennebroek 

wordt in verband met een mogelijk toekomstige Duinpolderweg enkel conserverende 
maatregelen getroffen. 



 

Kenmerk : Z-16-54580\3. Bestuur\6736  

Onderwerp : Krediet voor de realisatie van de 3e fase N208 Pagina 2 van 5 

 

De kruising Weerlaan/Pastoorslaan wordt heringericht op basis van de hier voorgestelde 
keuze voor een rotonde. De inrichting van de kruising Weerlaan/Pastoorslaan zal in 
ieder geval tot 2026 (10 jaar) dienst moeten doen. Binnen die termijn worden geen 

ontwikkelingen verwacht die tot een substantieel grotere belasting van het kruispunt 
leiden. 
 

Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen na 2026, gebaseerd op de ISG, zijn als volgt: 
De momenteel voorliggende actualisatie van de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport Duin- en Bollenstreek legt het ruimtelijk ontwikkelingskader voor de 

vitalisering van de Duin- en Bollenstreek tot en met 2030 vast. In deze ISG is het gebied 
ten zuiden van de Pastoorslaan aangeduid als reservelocatie voor de woningbouwopgave 
van de Duin- en Bollenstreek. Het gebied ten noorden van de Pastoorslaan is aangeduid 

als reservelocatie voor bedrijventerrein. Het beleid ten aanzien van de opgave voor 
wonen en werken tot 2030 is er op gericht deze te realiseren binnen het bestaand 
stads- en dorpsgebied van de 6 Greenportgemeenten. Pas als dit onverhoopt niet 

realiseerbaar is komen deze reservelocaties weer in beeld. Mede op basis van dit beleid 
is het niet aannemelijk dat deze locaties voor 2025 in ontwikkeling genomen zullen zijn.  
 

Argumenten 
1.Met het krediet kunnen de werkzaamheden worden gerealiseerd 
Op grond van het technisch onderzoek naar de staat van de weg is in 2015 

geconcludeerd dat een volledige vervanging van de verharding en fundering op het 
wegvak Maerten Trompstraat en de kruising Pastoorslaan/Weerlaan op korte termijn 
nodig is. Er is een raming gemaakt ter grootte van € 4.190.000 voor alle benodigde 

investeringen en voorbereidingen. Na aftrek van twee eerdere voorbereidingskredieten 
resteert een benodigd krediet van € 3.800.000. 
 
2.Een rotonde op de kruising Pastoorslaan/Weerlaan is tot 2025 de beste 
inrichtingsvariant 
In de afwikkelingsanalyse, opgesteld door Goudappel Coffeng, wordt geadviseerd om 

een rotonde aan te leggen. In het rapport maakt het bureau eerst een berekening onder 
zeer ongunstige aannames. Men rekent met een optimistisch economisch perspectief 
tussen 2010 en 2030 en men gaat uit van een herontwikkeling van het bedrijventerrein 

Pastoorsveld. Uit die berekening volgt dat alleen een inrichting van een kruispunt met 
VRI met extra rijstroken voldoet. Omdat de uitbreiding van bedrijvigheid ter plaatse 
eerder afhankelijk is gemaakt van de besluitvorming over de Duinpolderweg, is het 

gerechtvaardigd om het bedrijventerrein Pastoorsveld niet in de berekeningen mee te 
nemen. Uit de daarop volgende berekeningen komt de conclusie dat een kruispunt met 
VRI en een rotonde beiden voldoen, ook bij een optimistisch economisch perspectief. 

Een rotonde is volgens Goudappel Coffeng de beste keuze vanuit het oogpunt van 
verkeersveiligheid (en minder wachttijd voor fietsers). Een rotonde blijkt op grond van 
de LifeCycleCost analyse tevens de meest economische keuze te zijn. De aanlegkosten 

voor een VRI-kruising zijn weliswaar maar beperkt hoger dan die voor een rotonde. 
Maar omdat er ook onderhoud nodig is aan de VRI-installatie komt deze uiteindelijk 
aanmerkelijk hoger uit. 

 
Kanttekeningen 
Geen. 

 
Financiële consequenties 
In de begroting 2015 heeft de raad een reservering geraamd van € 4.500.000 voor 3e 

fase N208, dekking uit de Reserve Algemene Investering (RAI). In 2012 zijn 2 
voorbereidingskrediet van respectievelijk € 50.000 (besluit 05-07-2012) en € 340.000 
(besluit 4-10-2012) beschikbaar gesteld.  
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De kosten van het project worden geraamd op: 
 
Voorbereidingskredieten    €    390.000 

Realisatiekosten fase 3A en B  € 3.234.000 
Verleggen kabels en leidingen  €    100.000 
Bodemsaneringen    €      50.000 

Archeologie    €      50.000 
Onvoorzien en afronding    €    366.000 
    ____________ + 

Totaal    € 4.190.000 
 
Nu wordt een krediet gevraagd voor de uitvoering van de 3e fase, ad € 3.800.000. 

 
Door de keuze van rotonde in plaats van kruispunt met verkeersregelinstallatie wordt 
het investeringskrediet voor de VRI van € 105.000 niet aangewend en valt vrij. 

 
Aanpak / uitvoering / participatie 
Op 16 en 17 februari hebben er communicatieavonden plaatsgevonden met de 

bewoners van de Weeresteinstraat (tussen de Maerten Trompstraat en de Weerlaan). 
Naar aanleiding van de suggesties en verzoeken is het inrichtingsplan vervolgens op 
onderdelen aangepast.  

 
Op 25 mei is het aangepaste inrichtingsplan gedeeld met de bewoners. Op deze avond 
zijn de overwegingen voor de gekozen oplossingen besproken en toegelicht.  

 
Transportondernemingen zijn explicit uitgenodigd om een reactie te gegeven op een 
inrichting met een rotonde. Zij hebben van deze uitnodiging geen gebruik gemaakt. 

 
Duurzaamheid 
De inrichting voldoet aan de uitgangspunten van de raad en aan de uitgangspunten 

“Duurzaam Veilig”. 
  
HLT 

N.v.t.  
 
Urgentie 

De urgentie is hoog omdat de vaststelling van het ontwerp van de N208 door de raad 
vóór het zomerreces als basis voor verdere uitwerking wordt gebruikt, zodat de 
voortgang van het project geborgd is. 

 
Evaluatie 
N.v.t. 

  



 

Kenmerk : Z-16-54580\3. Bestuur\6736  

Onderwerp : Krediet voor de realisatie van de 3e fase N208 Pagina 4 van 5 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 
-  Rapport Afwikkelingsanalyse N208- Weerlaan van Goudappel Coffeng als 
 onderbouwing van de keuze voor een rotonde  

-  LifeCycleCost analyse voor de keuze tussen een kruispunt met VRI en een rotonde 
 van Corovum Advies  
-  De rijcurve simulatie op de rotonde van Corovum Advies 

-  Het rapport Visuele fietstellingen Weeresteinstraat/Pastoorslaan/Weerlaan van  
 Telwerk BV 
-  De reactienota’s met opmerkingen van bewoners op de avonden in februari en mei 

-  De risico-inventarisatie 
-  Inrichtingsplan  
 

  

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,  
 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 
 
besluit: 

 
1. In te stemmen met het inrichtingsplan voor de realisatie van de 3e fase N208. 
2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 3e fase N208 van  

€ 3.800.000,-. 
3. Begrotingswijziging nummer 7 vast te stellen. 

 

  
Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


