
beantwoording van vragen uit de Uitwisseling  van 27 juni  over de N208 

   

Geachte leden van de Raad, 
 
Tijdens de uitwisseling op 27 juni zijn door verschillende raadsleden vragen gesteld over: 

-  de huidige werkzaamheden aan de N208  
- de inrichting van de weg 

- de middengeleider 
- verkeersveiligheid 

- financiën. 
 
 
Huidige Werkzaamheden 
 

1. Vraag: Riool  op de Stille van den Endelaan nummers: 20 t/m  46 
Er is onduidelijkheid over de problemen met de diepe ligging van het riool aan de Stille van den  
Endelaan.  De kernvraag van het raadslid ging om het volgende. Wij schreven dat het riool op een 
andere diepte lag dan voorzien. Weten wij dan niet waar en hoe diep het riool ligt?  
 
Antwoord: 
In het Raadsvoorstel dat op 27 juni is besproken hebben wij op blz. 2 het riool op een andere diepte 
als voorbeeld genoemd van een kostenoverschrijding ten gevolge van niet correcte ontwerp 
documenten.  Bedoeld is dat wij niet voorzien hebben hoe de diepte van het riool is ten opzichte van 
de hoogte van het grondwater. Vanwege de locatie en aanlegdiepte van het riool in relatie tot de 
afstand tot de naastgelegen woningen blijkt het technisch niet mogelijk om de rioolsleuf op de 
gewenste aanlegdiepte droog te krijgen zonder schade aan te richten aan de naastgelegen woningen.  
 

2. Vraag: Stille van den Endelaan/ Hoofdstraat Noord 
Wanneer wordt verder gewerkt aan de realisatie bij dit betreffende wegvak en hoe zit het met de 
aanleg van de vijvers? Als er geen vijvers komen, hoe wordt dan het herontwerp georganiseerd. 
 
Antwoord: 
Wij hebben u in het Raadsvoorstel van 27 juni geschreven dat de vijvers aan de Van den Endelaan 
technisch niet te realiseren zijn.  Er is inmiddels nagegaan of de vijvers onmisbaar zijn als 
waterberging en het is gebleken dat de vijvers hiervoor niet noodzakelijk zijn. Destijds is wel 
gecommuniceerd dat de vijvers gebruikt konden worden als waterberging en dat het de bedoeling is 
om de omgeving met de vijvers fraai in te richten. Er zal een herontwerp van  deze locatie worden 
gestart. Omdat gestart is met het programma Hart voor Hillegom en de wens om de entrees te 
verbeteren wordt de herinrichting hierbij betrokken. Er zal eveneens contact worden gezocht met 
Koopcentrum Hillegom voor wensen ten aanzien van de inrichting. Hierna wordt gestreefd naar 
spoedige aanleg binnen het project N208. Het College is betrokken bij de keuze van de alternatieve 
inrichting en de communicatie hierover. 
 
Inrichting van de weg 

3. Vraag: rijbaanscheiding tussen rotonde Wilhelminalaan en de rotonde Sixlaan 
De verhoogde rijbaanscheiding roept vragen op ten aanzien verkeersveiligheid, overrijdbaarheid voor 
nood- en hulpdiensten en praktische gevolgen voor bijvoorbeeld het vrachtverkeer. Welke beslissing 
wordt nu genomen om problemen met de rijbaanscheiding op te lossen? 
 
Antwoord: Om bovengenoemde problemen op te lossen is het de beste oplossing om de verhoogde 
rijbaanscheiding te vervangen door een overrijdbare band met een belijning aan weerszijden 
daarvan.  De meerkosten  die hieraan zijn verbonden, zijn onderdeel van het gevraagde krediet.  
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4. Vraag: Hoe moet de verkeersveiligheid van rotondes worden gezien? 
 
Algemeen 

Het kenmerkende verschil tussen rotondes en kruisingen is dat de ingewikkeldheid van een kruising 

vervangen wordt door meerdere eenvoudige verkeerssituaties. Op een rotonde heb je steeds achter 

elkaar te maken met rechtsafslaande motorvoertuigen langs een fietsstrook of fietspad. Op een 

kruising zijn er ook voertuigen die linksaf gaan, waarbij de kruisende verkeersbewegingen zich op 

meerdere plaatsen voordoen. De voordelen van een rotonde liggen ook in de lagere snelheden van 

voertuigen en de betere doorstroming van het verkeer. 

Een steeds terugkerende discussie is of fietsers voorrang moeten krijgen. Als op de rotonde een 

fietsstrook wordt aangelegd is dit onveiliger dan vrijliggende fietspaden. Fietsers uit de voorrang 

levert een veiligere situatie op dan fietsers in de voorrang. Toch is de aanbeveling om fietsers binnen 

de bebouwde kom in de voorrang te zetten. Een van de achtergronden is de grote wens om fietsen 

zo aantrekkelijk mogelijk te maken en daarom de fietser te bevoordelen. Een ander belangrijk 

argument is dat homogeniteit en daarmee voorspelbaarheid van belang is en omdat fietsers op de 

meeste rotonde binnen de bebouwde kom al voorrang hebben, wordt aanbevolen dit zo te houden. 

Rotonde Leidsestraat, Van den Endelaan, Hoofdstraat 

Ook hier geldt dat een rotonde in principe veiliger is dan een kruising. Een kruising kan wel veiliger 

gemaakt worden, maar is alleen veiliger dan een rotonde als het verkeer stil gezet wordt tijdens het 

kruisen met een verkeerslicht. Nadeel is dat er irritatie ontstaat als het verkeer nog in stil staat terwijl 

het kruisende verkeer niet aanwezig of al overgestoken is. Een tweede nadeel is dat verkeerslichten 

de doorstroming van het verkeer nadelig beïnvloeden. 

Een duurzaam veilig kruispunt op deze plaats heeft als consequentie dat deze meer ruimte vraagt 

dan een rotonde omdat de rijbanen verder in de tuin van een aanliggende woning komen. Een ander 

probleem is dat het bestemmingsplan aangepast zou moeten worden met het doorlopen van de  

daarbij behorende procedures. Het kruispunt zal vanwege de proceduretijd niet meer in planning van 

de uitvoering kunnen worden meegenomen.  

Opmerkingen in de bijlagen 

De aan de Raad gestuurde bijlagen zijn werkdocumenten die zijn opgesteld ten behoeve van de 

uitvoering. Hier en daar zijn zinsnedes wat kort door de bocht geformuleerd. 

Bijlage 3a Rapport Goudappel Coffeng fase 2 deel 1 

Toelichting tekeningen bladzijde 14. Hier staat: Accepteren dat het een oplossing is die niet voldoet 

aan de optimale maatvoering dus vormgeving is niet volgens richtlijnen fietsers in de voorrang. 

De essentie van deze opmerking is dat de richtlijnen vanwege het ruimtegebrek niet helemaal 

gevolgd kunnen worden. De situatie wordt dan onveiliger dan wanneer de richtlijnen wel integraal 

gevolgd kunnen worden. Hier wordt nadrukkelijk niet aangegeven dat de rotonde onveilig is in 

vergelijking met bijvoorbeeld een kruispunt. 

Toelichting tekeningen bladzijde 15 
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Hier staat dat de vormgeving niet hoort bij fietsers in de voorrang, verhoogde kans op dodehoek-

ongevallen 

Omdat vrachtwagens dode hoeken hebben, is het rechts afslaan bij het verlaten van de rotonde per 

definitie gevaarlijk. Dit kan op twee manieren opgelost worden. De ene manier is om fietsers geen 

voorrang te geven. In dat geval kan de vrachtwagen normaal veilig het fietspad kruisen. 

De andere manier is om de oversteek van de fietsers verder van het kruisingsvlak vandaan te leggen 

waardoor de vrachtwagen al weer haaks op het fietspad staat. Daardoor kan de chauffeur de fietser 

van rechts zien aankomen en is de dode hoe ten opzichte van de verkeerssituatie aanzienlijk kleiner. 

De rotonde is in dat geval wel een meter of twintig groter. Daarvoor is hier geen ruimte. 

Bijlage 3a Rapport Goudappel Coffeng fase 2 deel 2 

Op bladzijde 8 staat de woordelijke conclusie van het onderzoek betreffende de rotonde. Hier is 

terug te lezen welke afwegingen gemaakt zijn. Het besluit dat het niet voldoet aan de richtlijnen mag 

niet uitgelegd worden als het accepteren van een onveilige situatie maar als het accepteren dat de 

ideale situatie niet bereikt wordt. De bedoelde aanpassingen zijn doorgevoerd. 

  
Financien 
 
Vraag: 
Wat is het gevolg voor de begroting van de voorgestelde onttrekking uit de reserve fase 3? Van 
belang is het beleid van de gemeente met betrekking tot het al dan niet bijschrijven van rente. Als de 
rente bijgeschreven wordt, heeft de aanwending van de reservering geen effect op de algemene 
dienst. Als de rente de algemene dienst in gaat, wel. De vraag is of de onttrekking verdere financiële 
consequenties heeft voor de begroting 2014 als een deel van de reserve wordt gebruikt als 
dekkingsmiddel voor de N208. 
 
Antwoord: 
Gevolgen voor de rente inkomsten in de begroting 2014 
De effecten kunnen benaderd worden vanuit  

- de administratieve behandeling in de exploitatiebegroting  
- en vanuit de behoefte om te weten wat de gevolgen zijn voor de begrotingsruimte. 

 
Administratief 
In de gemeente Hillegom worden administratieve rentetoerekeningen toegepast op reserves en op 
investeringen. Deze administratieve toerekeningen vinden plaats in de exploitatiebegroting. Hierbij 
wordt als rekenrente een percentage van 5% gehanteerd. Deze rente is fictief omdat Hillegom geen 
geld heeft geleend. Dit wordt gedaan om de kostprijs van door de gemeente “geproduceerde” 
producten juist te waarderen en dit is ondermeer van belang bij de berekening van bijvoorbeeld de 
doorberekening van rioollasten aan de burger. Tot op heden boeken wij  rekenrente (5%) over de 
reserves als baat in de exploitatiebegroting. Dit noemen wij bespaarde rente omdat de gemeente 
niet leent. Gelijkertijd boeken wij als last in de exploitatiebegroting de rekenrente (ook 5%) over de 
investeringen die wij doen, ondermeer in de N208. Dit is de rentecomponent in de kapitaallasten. Per 
saldo ontstaat een zgn. renteresultaat door de last van de baat af te trekken. In het specifieke geval 
van de N208 wordt de  baat in de exploitatiebegroting ten gevolge van de onttrekking dus 5% x € 4 
mln = € 200.000 lager. De investering in de N208 is van algemeen maatschappelijk nut en wordt 
administratief in één keer afgeschreven in het jaar van realisatie. Dat betekent dat aan deze 
investering geen rente (last) wordt toegerekend. Per saldo ontstaat in de exploitatiebegroting 
derhalve een positief renteresultaat van € 200.000. Dit bedrag is positief is omdat dit uitgespaarde 
rente is. Omdat met fictieve rente is gerekend kan niet gesteld worden dat dit de vrije ruimte of de 
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begrotingssruimte voor het zelfde bedrag verlaagt of verhoogt. Om het effect op de begrotingsruimte 
te kennen is het onderstaande van toepassing. 
 
begrotingsruimte 
Omdat gelden aan de reserves worden onttrokken mag verwacht worden dat de werkelijke rente 
inkomsten van de gemeente in 2014 zullen verminderen. De werkelijke rente inkomsten hangen af 
van het geldende rentepercentage en van de werkelijke kasstromen. Het rentepercentage bedraagt 
nu minder dan 1%. Het effect van een onttrekking van € 4 miljoen bedraagt in dat geval ongeveer € 
40.000. Een kanttekening is dat de gemeente Hillegom ook te maken heeft met projecten zijn waar 
vertraging of uitstel optreedt waar een rentevoordeel uit voortvloeit. Hoe dan ook zullen er gevolgen 
zijn voor de rente inkomsten in 2014. Deze zullen bij het opmaken van de begroting 2014 zo goed 
mogelijk worden geraamd. 
 
 
 


