
 

Raadsvergadering d.d. 22 januari 2008 agendapunt 8  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 2 januari 2008 
 
Onderwerp:  Kredietaanvraag uitvoering fase II project Verkeer Kern Zuidlaren  
 
Portefeuillehouder:  Dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar:  H.J. Kolker 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 938 
E-mail adres:  h.j.kolker@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:        Een krediet beschikbaar stellen van € 956.000,-- voor de uitvoering 

van fase II, de herinrichting van de Verlengde Stationsweg en de 
Schipborgerweg (ged.) te Zuidlaren 

Bijlagen:   
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Het verkeer in Zuidlaren is voor de bevolking van Zuidlaren al jaren een probleem wat vraagt om een in 
alle opzichten duurzame oplossing. De afgelopen jaren is samen met de bevolking intensief gewerkt aan 
het in beeld brengen van de problematiek. Op basis hiervan zijn in consensus oplossingen bepaald. 
Momenteel is de  uitvoering van fase I bijna afgerond. 
De plannen voor de fases II en III nader uitgewerkt. We zijn nu toe aan de uitvoering van fase II, de 
Verlengde Stationsweg en de Schipborgerweg (ged.) Hiervoor vragen we een uitvoeringskrediet. 
Fase II betreft de herinrichting van de Verlengde Stationsweg in Westlaren, de aanleg van de rotonde op 
de aansluiting Schipborgerweg en de Verlengde Stationsweg, de aanpassingen aan de Schipborgerweg 
en het doortrekken van het fietspad langs de Schipborgerweg. 
Fase III betreft de aanleg van een parallelle verbinding langs de Emmalaan - Wilhelminalaan 

Financiële consequenties 

Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing 

Beschrijving  Kosten  BTW  Incid./Struc. 
 
Aanneemsom € 1.186.000,--  i 
Bijkomende kosten 
- onvoorzien  100.000,--  i 
- kosten openbare verlichting 30.000,--  i 
- stortkosten TOP 6.000,--  i 
- kosten kabels en leidingen 30.000,--  i 
- kosten groenvoorziening 50.000,--  i 
- kosten bewegwijzering 20.000,--  i 
- kosten directievoering en toezicht      50.000.--  i 



 

De totale kosten bedragen dan: 1.472.000,--  i 
riolering  - 516.000,-- (investeringsprog. Riolering 2008) 
Incidenteel:  €  956.000,--  
 
 
 
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 

Op grond van  Dekking  Incid./Struc. 
- Bijdrage BDU 600.000,-- i 
- Reserve verkeer kern Zuidlaren 356.000,-- i 

De totale dekking bedraagt dan: 
Incidenteel:  € 956.000,-- 
 

 
Standen reserves  na investering 
Reserve verkeer kern Zuidlaren (521000002) € 604.251,-- i 

Gevraagd besluit 

Een krediet beschikbaar stellen van € 956.000,-- voor de uitvoering van fase II, de herinrichting van de 
Verlengde Stationsweg en de Schipborgerweg (ged.) te Zuidlaren 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
J. Rijpstra, burgemeester. 
 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 
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