Collegebericht

Datum
Onderwerp
Aanleiding
Portefeuillehouder

5 juli 2019
Planning Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg
Vraag commissie Ruimte 13 juni 2019
Annelies van der Have / Nicole Mulder

Bij de begrotingsbehandeling 2017 heeft uw raad via amendement besloten de uitvoering
van het project Verbeteren fietsvoorzieningen Leidsevaartweg naar voren te halen:
uitvoering in 2019 i.p.v. 2020. In het voorjaar van 2018 is de voorbereiding daartoe gestart
(zie 699900 en 700529).
De voorbereiding is opgedeeld in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. In de uitvoering
zijn dit ook twee projecten. Het zuidelijk deel komt eerst in uitvoering
Zuidelijk deel: Asfaltering fietspad Leidsevaartweg-Zuid (tussen station en Bennebroek).
Lopende de voorbereiding werd subsidie in het kader van “Kleine Infrastructuur” voor dit
project verworpen. Vervolgens is het project in het kader van een nieuwe subsidieregeling
“Uitvoeringsregeling fietsknelpunten Noord-Holland 2018” aangemeld. Via deze regeling is in
december 2018 een maximale bijdrage voor het project toegekend van € 907.500. Daarvoor
moet de uitvoering op 30 november 2020 gereed zijn.
Bij de voorbereiding van het zuidelijk deel bleek al snel dat voor een goede opsluiting van
het fietspad de beschoeiingen langs de sloten vervangen en verzwaard moeten worden. Het
onderzoek hiernaar heeft veel tijd gekost, waardoor uitvoering in 2019 niet meer haalbaar
bleek.
Inmiddels ligt er een concept-Voorlopig Ontwerp voor zowel de beschoeiingen als de
asfaltering. Dit plan kan op korte termijn aan de bewoners en de bedrijven aan de
Leidsevaartweg worden voorgelegd. De reacties kunnen worden meegenomen in het
Voorlopig Ontwerp dat in september en oktober bestuurlijk kan worden vastgesteld.
De planning van dit project is nu als volgt:
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Noordelijk deel: Verbeteren fietsvoorziening Leidsevaartweg-Noord (tussen Westelijke
Randweg en Zandvoortselaan). De gedachten gaan hier uit naar omvorming tot fietsstraat.
Bij de planvorming is een participatie-groep betrokken, waarmee een aantal overleggen zijn
gevoerd. Het Voorlopig Ontwerp kan worden uitgewerkt zodra dit participatietraject is
afgerond. De verwachting is dat in de zomer een afrondend gesprek met deze groep kan
plaatshebben en dat vervolgens inrichtingsvoorstellen aan het college kunnen worden
voorgelegd.
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In onderstaande planning is er vanuit gegaan dat het Voorlopig Ontwerp na het
participatietraject eerst aan de commissie wordt voorgelegd (in oktober) alvorens het voor
inspraak wordt vrijgegeven. Na inspraak wordt het concept-definitief ontwerp nog eens aan
de commissie (maart 2020?) voorgelegd.
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Het bestek kan in het voorjaar van 2020 worden afgerond en de aanbesteding is voor de
vakantie. Het werk kan dan starten direct nadat het zuidelijk deel gereed is (oktober 2020).
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