
gemeente 

DenHelder 

Raadsvoorstel 
Registratienummer: 

Van afdeling: 
Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

BI09.00498 

RWO 
H Oudekerk 
67 88 63 
h.oudekerk@denhelder.nl 

Portefeuillehouder: J. Boskeljon 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 

Onderwerp: Vaststellen voorbereidingskrediet reconstructie Middenweg 

Gevraagd besluit: 
1. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 215.000 exclusief BTW voor het uitvoeren van een 

variantenstudie en ontwerp inclusief het opstellen van een kredietraming voor de reconstructie van de 
Middenweg; 

2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Inleiding en aanleiding 
Al jaren wordt het aanzien van de Middenweg als kaal en winderig ervaren. Technisch is de wegconstructie aan 
groot onderhoud toe, waarbij ook de riolering wordt vervangen. Algemeen kan worden gesteld dat met het 
planten van bomen een beeld wordt gecreeerd met het karakter "laan met bomen". Naast het groot onderhoud 
is daarvoor een herziening van het wegprofiel noodzakelijk waarvoor op basis van een globale raming het 
financiele effect zichtbaar is gemaakt. 
Met het aanvaarden van de programmabegroting 2009 door de raad volgens besluit BI08.01991 is structureel 
het financiele effect van de geraamde noodzakelijke investering in de begroting verwerkt vanaf het jaar 2010. 

Beoogd resultaat 
Er wordt een voorbereidende fase doorlopen waarin het programma van eisen voor de reconstructie wordt 
opgesteld, een ontwerp wordt gemaakt en waaruit de kosten worden geraamd voor de definitieve 
kredietaanvraag. In de directie-opdracht worden deze voorbereidende handelingen beschreven. 

Kader 
Bij de vorming van ons college voorde periode 2006-2010 hebben coalitiepartijen een programma opgesteld 
waarin onder hoofdstuk 4.2 lid g staat vermeld: "Duidelijkheid geven over de (financiele) mogelijkheden tot 
hetplaatsen van bomen op de Middenweg." 

Argumenten / alternatieven 
In het voorbereidingstraject worden varianten voor de inrichting beschouwd die voldoen aan de te stellen eisen. 
Na inspraak wordt een keuze gemaakt welke aan het college en de raad met een kredietaanvraag wordt 
voorgelegd ter vaststelling en uitvoering. 

Financiele consequenties 
Het voorbereidingskrediet wordt opgenomen in het definitief vast te stellen uitvoeringskrediet 

Juridische consequenties 
De voorbereiding op zich geeft geen juridische complicaties of consequenties. 
Het is wel zaak om het voor te stellen uitvoeringsplan op juridische effecten te toetsen. Met name de aspecten 
geluid, bereikbaarheid tijdens de uitvoering en bestemmingsplanbegrenzing zal goed moeten worden bewaakt 
ter vermijding van ongewenste procedures. 

Communicatie 
In het voorbereidingstraject zal de externe en interne communicatie worden vormgegeven. 

Aanpak / uitvoering 
In de voorbereidingsfase worden de volgende stappen doorlopen in de initiatieffase (december 2008), 
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de definitiefase (voorjaar 2009) en de ontwerpfase zomer 2009): 
• Het opstellen van een programma van eisen waaraan de gereconstrueerde Middenweg moet voldoen; 
• Het ontwikkelen van een aantal varianten die zullen voldoen aan het PvE; 
• Het voeren van een inspraakprocedure met bewoners en andere belanghebbenden over de mogelijke 

varianten; 
• Het maken van een keuze uit de varianten tot voorkeursvariant; 
• Het uitwerken van de voorkeursvariant tot matenplan; 
• Het opsteilen van een raming van de kosten van de uitgewerkte variant; 
• Bepalen hoe groot de dekking uit de kapitaaldienst en uit het riool-, wegbeheer, en beheer openbare 

verlichting moet zijn in de definitieve projectomvang; 
• Het indienen van een voorstel aan college en raad voor realisering van de voorkeursvariant en het 

verzoek daarvoor een krediet ter beschikking te stellen (najaar 2009) 

Den Helder, 17 maart 2009 

Burgejalees^er en Wethouders van Den Helder 
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