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Gevraagd besluit:
Een krediet voteren van € 202.500,-- voor de uitvoering van fase III, de
aanleg van een parallelweg langs de Emmalaan en Wilhelminalaan en de
herinrichting van de Emmalaan en de Wilhelminalaan
Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Tekening ontwerp fase I (kern Zuidlaren fs 3) (ter inzage)
- Tekening ontwerp fase II (kern Zuidlaren fs 3) (ter inzage)

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 en II afgerond
De plannen voor de fase III zijn nader uitgewerkt en zijn nu klaar voor de uitvoering. Hiervoor vragen we
een uitvoeringskrediet.
Fase III betreft de aanleg van een parallelweg langs de Emmalaan en Wilhelminalaan (tussen rotonde
Stationsweg en de Annerweg) en de herinrichting van de Emmalaan en Wilhelminalaan.
Financiële consequenties
Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing
Beschrijving
Raming
Bijkomende kosten
- onvoorzien 10%
- kosten openbare verlichting
- stortkosten TOP
- kosten kabels en leidingen
- kosten groenvoorziening
- kosten hekwerk zwembad
- kosten bewegwijzering
- Aankoop perceel
- Juridische kosten aankoop

Kosten

BTW

Incid./Struc.

€ 1.745.000,--

i

174.500,-60.000,-6.000,-20.000,-37.000,-3.000,-10.000,-50.000,-20.000,--

i
i
i
i
i
i
i
i
i

- kosten directievoering en toezicht

50.000.--

De totale kosten bedragen dan:

i

2.175.500,-- (excl. BTW)

i

Voor deze kosten bestaat de volgende dekking:
Op grond van
- Bijdrage BDU
- Bijdrage uit reserve riolering (raad
- Reserve verkeer kern Zuidlaren

Dekking
720.000,-1.253.000,-202.500,--

Incid./Struc.
i
i
i

De totale dekking bedraagt dan:
Incidenteel:

€ 202.500,--

Standen reserves na investering
Stand reserve 10 juli 2009
Ontrekking per 25 augustus 2009

1.708.399,-202.500,--

i
i

Stand na onttrekking

1.505.899.--

i

Gevraagd besluit
Een krediet voteren van € 202.500,-- voor de uitvoering van fase III, de aanleg van een parallelweg langs
de Emmalaan en Wilhelminalaan en de herinrichting van de Emmalaan en de Wilhelminalaan
Grondaankoop
De grondaankopen zijn nog niet afgerond, toch willen we nu aanleggen. De eerste twee percelen zijn
inmiddels aangekocht en beslaan ongeveer 450 meter parallelweg. Het laatste perceel gelegen tegen de
Annerweg (75 meter) is nog niet in ons bezit. Inmiddels is hier een onteigeningsprocedure opgestart, die
maximaal 2 jaar kan duren. In 2008 hebben we een BDU subsidie toegezegd gekregen voor dit project
met een maximum van 720.000,--, voor uitvoering in 2009. Inmiddels hebben we uitstel aangevraagd
voor de afronding van het project in 2010. Langer uitstellen is niet verantwoord. In de
besteksvoorbereiding hebben we hier rekening meegehouden en het project in twee fasen geknipt. Fase
1 is een tijdelijke ontsluiting via de Emmalaan (zie tekening). Fase 2 is de uitvoering van de definitieve
parallelweg over het laatste nog te werven perceel. De extra kosten gemoeid met deze actie bedragen
ca. 90.000,--. De minnelijke grondverwerving gaat nog steeds door (we blijven in gesprek), waarbij er
grondprijzen gehanteerd worden die niet leiden tot precedentwerking in de toekomst.
Om de overlast te beperken voor de laatste zes woningen langs de Emmalaan worden de klinkers tijdelijk
vervangen door asfalt. Eventueel is een inrijverbod voor vrachtwagens in te stellen of wordt het huidige
eenrichtingsverkeerbeleid gehandhaafd. Op 24 augustus 2009 vindt er een bijeenkomst met de bewoners
van de Emmalaan plaats. In de raadsvergadering van 25 augustus geeft de wethouder een mondelinge
toelichting over dit gesprek.
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