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 Openbare Ruimte John Koens Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4106  

B&W-besluit   20-06-2013 

Uitwisseling   27-06-2013 

Raad    11-07-2013 

Agendanummer   11a 

 

Onderwerp:  

Aanvullend krediet en voortzetting fase 1 en 2 N208 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Een extra krediet beschikbaar te stellen voor de afronding van fase 1en uitvoering 

van fase 2 van de herinrichting N208 van €4.000.000, -.  

2. Begrotingswijziging nummer 12 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

De kaders zijn vastgesteld in: 

 Kadernota herinrichting N208 vastgesteld in 2006  

 Startnotitie herinrichting N208 vastgesteld op 12 juli 2007  

 Variantendocument herinrichting 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:  

Door het verlenen van het extra krediet kan de afronding van fase 1 en de uitvoering 

van fase 2 van de herinrichting van de N208 doorgaan.  

 

 

Inleiding: 

In een brief aan uw raad van 15 februari jongstleden hebben wij u op de hoogte 

gesteld van te verwachten meerkosten en tijdsoverschrijding in de reconstructie van de 

N208. In de raadsvergadering van 23 mei jongstleden heeft u hierover een eerste 

uitleg gekregen. In dit raadsvoorstel brengen wij uw raad op de hoogte van de 

financiële consequenties hiervan en vragen wij u een besluit om extra krediet 

beschikbaar te stellen voor de afronding van fase 1 en de aanleg van fase 2. 

Uitgangspunt daarbij is en blijft dat de N208 een duurzaam veilige weg wordt.  

 

Budgetoverschrijding fase 1: 

Fase 1 moet nog afgerond worden, maar het is duidelijk dat er sprake zal zijn van 

budgetoverschrijding. Deze heeft drie oorzaken:  
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1. Niet correcte ontwerp- en contractdocumenten 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden bleek dat het 

oorspronkelijke ontwerp op diverse punten niet te realiseren was of niet voldeed aan 

de eisen die wij stellen aan een duurzaam veilige weg. Het bindend definitief 

ontwerp is door de aannemer aangepast. Deze aanpassingen hebben geleid tot 

meerwerk en vertraging. Daarnaast zaten er tegenstrijdigheden in de 

contractdocumenten die ook geleid hebben tot meerwerk en vertraging. Het 

grootste deel van de kostenoverschrijding zijn een gevolg van de vertragingen. De 

vaste projectkosten lopen immers tussentijds gewoon door.  

 

Het andere deel van de kostenoverschrijding komt voort uit een aantal 

meerwerkposten die te maken hebben met de aanleg van het nieuwe riool en de 

verkeersveiligheid. Het riool lag bijvoorbeeld op een andere diepte dan voorzien. 

Hierdoor moest een alternatieve werkmethode gebruikt worden voor de aanleg van 

het nieuwe riool. Daarnaast hebben we meerwerk aan rioleringen uitgevoerd die niet 

tot het project behoorden, maar wel in de invloedssfeer van het project lagen. 

Andere meerwerkkosten hebben te maken met de verkeersveiligheid. Deze komen 

deels voort uit de onderzoeken van verkeerskundig adviesbureau Goudappel 

Coffeng (zie bijlagen 1 en 2). Een ander voorbeeld van meerwerkkosten is de 

aanpassing van de aansluiting  van de fietspaden op de rotonde Wilhelminalaan. 

 

2. Vertraging van de nutsbedrijven 

Vooruitlopend op de reconstructie van de N208 hebben nutsbedrijven Dunea en 

Liander de kabels en leidingen in het tracé vernieuwd. Een goede afstemming in 

planning van de nutsbedrijven en BAM is nodig voor een soepel verloop. De 

werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn fors uitgelopen in tijd. Dit ondanks de 

diverse overleggen waar zij toezeggingen gedaan hebben over planning en 

oplevering. Door de uitloop kon de aannemer niet op tijd met de werkzaamheden 

starten. Ook hier is de vertraging oorzaak van een kostenoverschrijding.  

 

 

 

3. Lange procedures vergunningen en zienswijzen 

Voor een wegreconstructie zoals hier sprake van is, zijn veel procedures nodig: de 

aanvraag van vergunningen en de afhandeling van zienswijzen. Hiermee houden we 

in het opstellen van een planning rekening. Voor dit project waren veel 

vergunningen nodig en was een aantal procedures langer dan voorzien. Tegen 

verschillende vergunningen is veelvuldig bezwaar gemaakt, soms tot de Raad van 

State toe. De afhandeling van de bezwaren duurde langer dan voorzien waardoor de 

uitvoeringsplanning aangepast moest worden. Ook om deze reden is vertraging 

ontstaan met meerkosten als gevolg.  

 

Het totaal aan meerkosten van fase 1 bedraagt €1.2 miljoen na afronding van alle 

werkzaamheden. We hebben dan een duurzaam veilige weg.  
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Budgetoverschrijding fase 2: 

Voor fase 2 is het inmiddels duidelijk dat ook hier diverse aanpassingen in het, vanuit 

het contract bindende, definitief ontwerp nodig zijn. Omdat ook deze fase gebaseerd 

is op dezelfde (niet kloppende) ontwerp- en contractdocumenten als fase 1, is in 

overleg met de bestuurder besloten om het ontwerp en uitvoeringsplanning door de 

aannemer in een hernieuwd ontwerp uit te laten werken en om een nieuwe aanbieding 

te vragen. Vier zaken in deze aanbieding zorgen voor meerkosten: 

 

1. Verkeersveiligheid, maakbaarheid en materialisatie 

In het hernieuwd ontwerp zijn zaken die betrekking hebben op de 

verkeersveiligheid, de maakbaarheid en de materialisatie op enkele plekken 

aangepast. Ook meegenomen zijn aanpassingen naar aanleiding van een 

onderzoek van verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng (zie bijlagen 3a 

en 3b). Met deze aanpassingen wordt ook dit stuk weg duurzaam veilig.  

 

2. Aangepast rioolplan 

Het oorspronkelijke rioolplan moet aangepast worden vanwege een probleem met 

kabels en leidingen. De kabels en leidingen konden door de nutsbedrijven niet op 

de juiste plek gelegd worden. Het oorspronkelijke rioolplan kan hierdoor niet 

uitgevoerd worden en moet dus aangepast worden. Dit zijn meerkosten in het 

maken van het ontwerp en het levert vertraging op.      

 

3. Een veilige manier van werken 

De aannemer heeft geconstateerd dat de wegreconstructie in fase 2 niet veilig uit 

te voeren is, zonder delen van de weg af te sluiten. De weg is op delen te smal om 

tijdens de doorstroom van verkeer de werkzaamheden uit te voeren. Overleg met 

de inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) heeft dan ook opgeleverd dat 

sommige wegdelen afgesloten moeten worden tijdens de werkzaamheden. Dit 

geeft extra kosten in bijvoorbeeld het maken van omleidingsroutes en de aanvoer 

van materieel.  

 

 

 

4. Wegvallen aanbestedingsvoordeel 

Voor het nieuwe ontwerp en uitvoeringsplan heeft de aannemer een nieuwe 

aanbieding gedaan om de werkzaamheden uit voeren. Als een aannemer een 

aanbieding doet is deze normaliter in concurrentie tot stand gekomen. In dit 

project is de aannemer eerder al geselecteerd en is het aanbestedingsvoordeel niet 

meer aanwezig.  

 

De nieuwe aanbieding van de aannemer voor de uitvoering van fase 2 is €2.0 miljoen 

hoger dan de vorige. Dit is dan ook het bedrag van de budgetoverschrijding voor deze 

fase. 
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Budgetoverschrijding overheadkosten: 

Vertraging in tijd zorgt ook voor een langere inzet van het gemeentelijke projectteam 

en externe adviseurs zoals juristen. De extra kosten van de inzet van deze mensen 

bedragen na afronding van fase 1 en 2 €1.030.000. 

 

Totale budgetoverschrijding: 

Overschrijding kosten fase 1 €1.200.000 

Overschrijding kosten fase 2 €2.000.000 

Overschrijding overhead fase 1 en 2 €1.030.000 

Vervallen kunstwerken rotondes -€230.000 

Totaal overschrijding €4.000.000 

*Bedragen naar boven afgerond naar tienduizenden. 

Voor een onderbouwing van de overschrijding zie bijlage 4. 

 

Van €1.2 miljoen naar €4 miljoen: 

In de brief aan uw raad van 15 februari 2013 informeerden wij u over een 

kostenoverschrijding van €1.2 miljoen. Met de kennis van toen was dit een juiste 

inschatting van de overschrijding. Inmiddels zijn het ontwerp en de 

contractdocumenten aangepast. Ook zijn verkeersonderzoeken uitgevoerd door 

Goudappel Coffeng. Dit alles heeft er toe geleid dat de totale kostenoverschrijding uit 

zal komen op €4 miljoen. Daarbij hebben we de drie kunstwerken op de rotondes laten 

vervallen. Dit levert een besparing van €230.000 op. 

 

Financiële dekking:  

Wij stellen voor de overschrijding van €4 miljoen te dekken uit het Gemeentelijk 

Rioolplan, het Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan (HVVP), het reguliere 

verkeersbudget en de reservering fase 3 N208 – Reserve Algemene Investering (RAI). 

  Reservering fase 3 N208 - RAI € 3.359.000  

Gemeentelijk Rioolplan € 558.000  

HVVP € 65.000  

Regulier verkeersbudget € 18.000  

Totaal € 4.000.000  

 

Uitleg financiële dekking: 

Omdat er werkzaamheden aan het riool verricht zijn die in principe niet tot het project 

N208 behoorden, maar waarvan het logisch was om ze nu mee te nemen, wordt een 

aantal kostenposten gedekt vanuit het Gemeentelijk Rioolplan. Ook de benodigde 

alternatieve werkmethode voor het riool aan de Van den Endelaan wordt uit het GRP 

gedekt. In totaal gaat dit om een bedrag van €558.000.   

 

Ook in het kader van de verkeersveiligheid zijn diverse aanpassingen gedaan die 

gedekt kunnen worden uit het HVVP. Dit gaat bijvoorbeeld om het verleggen van de 

fietspaden bij de rotonde Wilhelminalaan en enkele kleinere optimalisaties. De dekking 

vanuit het HVVP bedraagt €65.000.  
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De bewegwijzering is ook aangepast in de gebieden die grenzen aan de N208 maar 

niet binnen de werkgrenzen van het project N208 vallen. Dekking ter hoogte van 

€18.000 komt uit het reguliere verkeersbudget.  

 

Voor de dekking van de overige €3.359.000 zijn er twee mogelijkheden: 

1. Dekking uit de algemene reserve 

2. Dekking uit de reservering fase 3 N208 – Reserve Algemene Investering (RAI) 

 

1. Dekking uit de algemene reserve   

Volgens het overzicht ontwikkeling reserves 2014-2017  in de Kadernota 2014  is er 

voldoende ruimte om de dekking van €3.359.000 uit de algemene reserve te halen. De 

begrote resultaten vanuit de grondexploitatie dienen dan wel gerealiseerd te worden: 

Vossepolder €3,4 miljoen in 2015 en Hillegom Noord €4,4 miljoen in 2017. Het is niet 

zeker dat deze begrote resultaten worden gehaald. Daarmee heeft dekking uit de 

algemene reserve niet onze voorkeur. Dit laat onverlet dat de ontwikkelingen op deze 

locaties worden voortgezet zoals besloten.  

 

2. Dekking uit de reservering fase 3 N208 – Reserve Algemene Investering (RAI) 

De reservering voor de realisatie van fase 3 bedraagt €7 miljoen. Uw raad heeft hiervan 

al €390.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten. De benodigde dekking 

van €3.359.000 kan uit deze reservering komen. Tevens ontstaat er ook tijd om 

eventuele ontwikkelingen rondom de Duinpolderweg mee te nemen in de realisatie van 

fase 3. De dekking van de realisatie van fase 3 wordt later, in de vorm van een 

raadsvoorstel aan u voorgelegd.  

  

Het college vindt optie 2, dekking uit de reservering van fase 3 (RAI), de meest 

verstandige keuze en stelt dan ook aan de raad voor om de dekking hier uit te halen.  

 

Communicatie en participatie: 

In deze fase van extra kredietaanvraag  is er geen sprake van participatie en 

communicatie, behalve van communicatie met de raad.  

 

Urgentie: 

Een snel besluit is nodig. Elke week vertraging na 15 juli 2013 kost €52.500. De 

noodzaak om snel te starten is wat betreft de financiën zeer urgent. Ook voor inwoners 

en ondernemers in Hillegom is een snelle afronding van de werkzaamheden wenselijk. 

Zij hebben meegedacht en houden inmiddels al langere tijd rekening met de 

wegreconstructie. De onduidelijkheid wekt irritaties in de hand.  Voor ondernemers is 

bereikbaarheid belangrijk en is de nu onduidelijke situatie niet wenselijk voor de 

bedrijfsvoering.  

 

 

 

Kanttekeningen: 
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1. Duurzaam veilige weg 

Het uitgangspunt voor de N208 is en blijft dat het een duurzaam veilige weg moet zijn. 

Met alle aanpassingen in de ontwerpen en de projectaanpak zoals die nu zijn of 

worden doorgevoerd is dat gegarandeerd. Zonder het gevraagde extra krediet kunnen 

we de weg niet afmaken. Als we de weg niet afmaken is de N208 op dit tracé niet 

duurzaam veilig.  

 

2. Uw keuze: wel of geen kunst op de rotondes 

De stuurgroep heeft besloten om de plaatsing van drie kunstwerken op de rotondes te 

laten vervallen. Daarmee is de oorspronkelijke overschrijding van €4.230.000 verlaagd 

naar  €4.000.000. Uw raad kan besluiten om de kunstwerken toch te laten plaatsen. 

Daarmee zou het aanvullend krediet verhoogd moeten worden naar €4.230.000. In de 

externe communicatie over de kunstwerken is benoemd dat het eventuele plaatsen van 

de kunstwerken afhangt van de financiële stand van zaken.  

 

3. Vervallen vijvers Van den Endelaan 

De oorspronkelijk geplande twee vijvers aan de Van den Endelaan in fase 1 blijken 

technisch niet te realiseren. De stuurgroep heeft daarom eerder besloten om deze te 

laten vervallen. In plaats van de vijvers komt er beplanting.  

 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Rapport Goudappel Coffeng oversteek Fioretti College. 

- Rapport Goudappel Coffeng fase 1 

- Rapport Goudappel Coffeng fase 2 deel 1 

- Rapport Goudappel Coffeng fase 2 deel 2 

- Toelichting op de budgetoverschrijding. 

Informatie bij: dhr. J. Koens, j.koens@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537286. 
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Nr.     3. Bestuur\4106 

B&W-besluit   20-06-2013 

Uitwisseling   27-06-2013 

Raad    11-07-2013 

Agendanummer   11a 

 

 

Onderwerp: 

N208 financiering en voortzetting 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. Een extra krediet beschikbaar te stellen voor de afronding van fase 1en uitvoering 

 van fase 2 van de herinrichting N208 van €4.000.000, -.  

2. Begrotingswijziging nummer 12 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 juli 2013. 

 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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