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 Directie\bestuur Henk Goettsch Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\5593  

B&W-besluit   10-03-2015 

Raadscommissie  02-04-2015     

Raad    16-04-2015 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp:  

Evaluatie N208 fase 1 en 2 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De conclusies uit de projectevaluatie N208 fase 1 en 2 over te nemen. 

 

Bestaand kader:  

Kadernota herinrichting N208, vastgesteld in 2006 

Startnotitie herinrichting N208, vastgesteld in 2007 

Variantendocument herinrichting N208, vastgesteld in 2009 

Aanvullend krediet N208 fase 1 en 2 verleend in 2011 

Initiatiefkrediet N208 fase 3, verleend in juli 2012 

Aanvullend krediet en voortzetting fase 1 en 2 N208 

Doorlichting project reconstructie N208 fase 1 en 2, juli 2013 

 

Doelstelling:  

Nu het project N208 fase 1 en 2 is uitgevoerd en opgeleverd, kan het project worden 

getoetst aan oorspronkelijke uitgangspunten, de financiën en de wijze waarop het 

project is uitgevoerd. 

 

Inleiding: 

De herinrichting van de N208 begon met het door de raad vaststellen van de 

Kadernota herinrichting N208 in december 2006. Nu het project is uitgevoerd en 

opgeleverd, kan het project worden geëvalueerd. In de bijgevoegde projectevaluatie 

wordt hiervan rapport gedaan.   

 

De conclusies uit het rapport staan in de ter inzage gelegde projectevaluatie. Kort 

samengevat: Het project is niet binnen het oorspronkelijke tijdpad en budget 

gerealiseerd. Tussentijds is het tijdpad en budget bijgesteld. Het project is binnen 

deze bijgestelde kaders gerealiseerd. De oorspronkelijke uitgangspunten op 

verkeersveiligheid etc. zijn in belangrijke mate gerealiseerd. 

Argumenten: 

Het project kan middels deze evaluatie worden afgesloten. 

1. De evaluatie kan plaatsvinden, omdat het project is opgeleverd. 
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Financiën: 

Het door de raad beschikbaar gestelde krediet kan worden verlaagd met € 345.000.  

In het budget bevinden zich nog twee deelbudgetten die binnen het project N208 

fase 1 en 2 niet worden benut. Het eerste deelbudget betreft een budget van 

€295.000 voor asfaltonderhoud. Het tweede deelbudget betreft een budget voor de 

aanpassing van de middengeleider (fase 1) van € 50.000. Het bedrag van € 295.000 

zal bij het opstellen van de jaarrekening 2014 terugvloeien naar de reguliere 

onderhoudsbudgetten.  Het bedrag van € 50.000 valt eveneens vrij en kan worden 

ingezet als dekking om eventueel de ventweg ter hoogte van het HD Plein aan te 

passen in plaats van het verwijderen van de middengeleider. In ieder geval zal het 

door de raad beschikbaar gestelde krediet met € 295.000 + € 50.000 = € 345.000 

worden verlaagd. Dit kan administratief worden afgehandeld. 

 

Het financiële resultaat van het project kan nu wel vastgesteld worden. Dit resultaat is 

het verschil tussen beschikbaar budget en kosten. Dit is vastgesteld op € 14.300 

negatief. Ook dit financieel projectresultaat zal administratief bij de vaststelling van 

de jaarrekening 2014 worden afgehandeld. 

 

Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie: 

Niet van toepassing. 

 

Kanttekeningen: 

De gemeenteraad had in 2013 gevraagd om gevarieerder groen langs de N208. 

Vanwege beperkt budget kon hier geen gehoor aan worden gegeven. Inmiddels 

worden plannen voorbereid om rotondes, bermen en enkele aangrenzende 

plantsoenen alsnog te voorzien van gevarieerd groen. Een voorstel,  waarin het plan 

en de financiering wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zal later in het jaar 

volgen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

Stukken ter inzage gelegd: 

- Projectevaluatie N208 dd februari 2015  

- Geactualiseerd overzicht projectbudget N208 fase 1 en 2 per 21-01-2015 

Informatie bij: Henk Goettsch, H.Goettsch@hillegom.nl, tel.nr. (06) 46863937 
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Onderwerp: 

Evaluatie N208 fase 1 en 2 

 

 

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. De conclusies uit  de projectevaluatie N208 fase 1 en 2 over te nemen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 april 2015. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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