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ONDERWERP
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet project Van Merlenlaan
SAMENVATTING
Het college stelt het projectplan voor het project Van Merlenlaan, Camplaan-west
en Valkenburgerlaan-noord vast en stelt hiervoor het voorbereidingskrediet
beschikbaar van € 140.000. Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt voor het
voorbereiden van de rioleringswerkzaamheden, het vervangen van de bestrating,
maar óók voor het invullen van het burgerparticipatietraject rond de 30 km
maatregelen en het opstellen van een inrichtingsplan voor deze drie wegen.
JURIDISCH EN BESLUITKADER
Het riool in de Van Merlenlaan is aan vervanging toe en de rijbaan dient herstraat
te worden. Daarom is de Van Merlenlaan voor reconstructie in het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2017-2021 en in het Programma Groot Onderhoud verhardingen
opgenomen. Daarnaast vraagt de actualisering van de wegcategorisering en de
toezegging van het college aan bewoners van de Van Merlenlaan om de richtlijn
van “het nieuwe 30” mee te nemen om aanpassingen in de inrichting van de weg.
BESLUIT B&W
1. Het projectplan Van Merlenlaan, Camplaan-west en Valkenburgerlaannoord vast te stellen;
2. Een voorbereidingskrediet van € 140.000 beschikbaar te stellen en dit ten
laste te brengen van het projectbudget;
3. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte ( C-stuk).
AANLEIDING
Rioolvervanging
De riolering in de Van Merlenlaan is aan vervanging toe. Op basis van inspecties is
aangetoond dat de staat van het riool de interventiewaarde heeft bereikt. Daarom
is de Van Merlenlaan opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021
en het Programma Groot Onderhoud verhardingen. Daarmee staat de Van
Merlenlaan gepland voor reconstructie in het jaar 2021 waarbij zowel de
verharding als de riolering wordt vervangen en er een hemelwaterriool en
drainagestelsel wordt aangelegd.
Veiligheid
Daarnaast hebben bewoners actief contact gezocht met de gemeente om op de
Van Merlenlaan maatregelen te nemen en deze duurzaam veilig in te richten. Gelet
op de voorgenomen rioolwerkzaamheden is dit het moment om de
werkzaamheden te combineren tot een integraal project. Daarnaast hebben
bewoners gevraagd ook in de Camplaan-West maatregelen te nemen en deze
duurzaam veilig in te richten.
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Wegcategorisering
De commissie Ruimte heeft op 11 juni 2020 een positieve zienswijze gegeven over
de ‘actualisatie Wegcategorisering Heemstede’, evenals over het voorstel om in de
voorbereiding van het project ‘vervanging riool Van Merlenlaan’ ook uit te werken
de mogelijkheid om de Van Merlenlaan (en daarmee ook de
Camplaan/Valkenburgerlaan ten westen van de Heemsteedse Dreef) te
categoriseren als erftoegangsweg.
Het college heeft toegezegd in gesprek te gaan met de inwoners van de Van
Merlenlaan/Camplaan over zowel korte termijn als structurele aanpassingen.
Daarbij is toegezegd ook het kruispunt met de Valkenburgerlaan-Noord te
betrekken. Tevens heeft het college toegezegd de richtlijn ‘Het nieuwe 30’ of ook
wel de 3e generatie Duurzaam Veilig Verkeer mee te nemen in het vervolg.
Deze richtlijn is nog in ontwikkeling en onderzocht wordt of deze van toepassing
kan zijn op dit project.
MOTIVERING
1.1 Vastleggen project-opdracht
Het is bij een project als deze van belang om de scope van de opdracht en de
voorziene werkwijze bij de start van het project vast te stellen.
2.1 Voorbereidingskrediet nodig voor voorbereiding project
Als voorbereidingskrediet wordt 10% van het beschikbare projectbudget
gerekend.
FINANCIËN
In het in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 en het Programma Groot
Onderhoud verhardingen zijn voor de reconstructie van de Van Merlenlaan de
volgende bedragen opgenomen:
progr.
2
7
7

jaar
Project
2020 Vervangen riolering Van Merlenlaan -wegen
2020 Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen
2020 Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage
Totaal

soort subtaakproj.
veld
20101
riool
70202
riool
70202

Investering
excl. BTW
440.000
929.500
53.500
1.423.000

Met maatregelen om op de Van Merlenlaan een 30 km/uur regime te realiseren,
alsmede met de herinrichting van de Camplaan-West, Raadhuisplein en de
Valkenburgerlaan-Noord als erftoegangsweg met een snelheidsregime van 30
km/uur is geen rekening gehouden in de begroting.
Deze projectuitbreiding wordt in twee stappen gefinancierd.
Fase 1: Het voorbereidingskrediet wordt gebruikt voor het voorbereiden van de
rioleringswerkzaamheden, het vervangen van de bestrating, maar óók voor het
invullen van het burgerparticipatietraject rond de 30 km maatregelen en het
opstellen van een inrichtingsplan.
Fase 2: Aanvraag aanvullend krediet voor uitvoering van de herinrichting, zodra
het ontwerp en de kosten van de maatregelen bekend zijn.
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Op dit moment is nog niet bekend welke maatregelen noodzakelijk zijn om deze
wegen duurzaam veilig in te richten. Dit zal blijken bij het onderzoeken en bepalen
van de interne uitgangspunten conform het vigerende beleid van de gemeente
Heemstede en de huidige wet- en regelgeving. Deze aanpassingen zullen dan
verwerkt worden in het ontwerp.
Bij afronding van de voorbereiding zal aan de hand van het definitief ontwerp een
kostenraming worden opgesteld conform de SSK-systematiek. Voor het extra
aanvullend budget (tbv de duurzaam veilige herinrichting) dient aanvullend dekking
te worden gezocht.
Op basis van de gereserveerde bedragen in het Gemeentelijk Rioleringsplan en
het Programma Groot Onderhoud verhardingen wordt een voorbereidingskrediet
aangevraagd. Dit voorbereidingskrediet wordt ook benut voor de kosten die
betrekking hebben op de duurzaam veilige herinrichting.
PLANNING/UITVOERING
Fase & Besluitvorming

okt

nov

dec

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Projectplan
Besluitvorming (Cstuk)
Onderzoek en
uitgangspunten
Participatie en
communicatieplan
1e participatie
ronde externe
wensen
2e participatieronde
presentatie
schetsontwerp (SO)
Besluitvorming (Bstuk)
3e participatieronde
voorlopig ontwerp
(VO)
Vaststellen def.
Ontwerp (DO) met
inspraak
Besluitvorming (Bstuk)
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Komende periode gaan we in gesprek met de bewoners, de stichting en andere
betrokkenen van de Van Merlenlaan, Camplaan-West en een gedeelte van de
Valkenburgerlaan-Noord. Door deze gesprekken worden de wensen, ideeën en
aandachtspunten opgehaald. Deze wensen, ideeën en aandachtspunten worden
vervolgens gebruikt voor het opstellen van een ontwerp en een kostenraming. Het
ontwerp zal in de volgende fase als basis dienen voor het maken van een bestek
(werkomschrijving) en bestekstekeningen voor de uitvoering.
Gedurende het project en per doelgroep wordt in de projectgroep gekeken naar welk
middel de boodschap het best overbrengt en het best aansluit bij de behoefte van
de doelgroep.
Hiervoor zal regelmatig gebruik worden gemaakt van eigen bestaande middelen,
zoals brieven, website, persberichten en publicaties in de Heemsteedse Courant.
Welke middelen wanneer worden ingezet is afhankelijk van de planning.
DUURZAAMHEID
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het overwegingskader voor de toepassing
van materialen.
BIJLAGEN
1. Projectplan Van Merlenlaan, Camplaan-West en Valkenburgerlaan-Noord.

700925

4/4

