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Krediet 75.000

Uitgaven 94

Krediet 648.000

Uitgaven 14.238

Krediet 509.000

Uitgaven 0

Krediet 259.000

Uitgaven 0

Krediet 250.000

Uitgaven 0

Blz. 1

Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met 200 tot 250 m2 in verband met een structureel 

ruimtetekort en een gepland gemeenschappelijk gebruik van het ondergrondse gymnastieklokaal van door 

zowel deze school als de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB) Het schoolbestuur doet, in 

samenwerking met de SAB, onderzoek naar de mogelijkheden van gezamenlijke huisvesting. Opzet is de 

voorziening in 2020 te realiseren. Er moet rekening worden gehouden met vertraging in de uitvoering (als 

gevolg van de Coronacrisis en extra tijdvergende onderzoeken).

Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk 

gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de 

brandbestrijding en hulpverlening. 

De brandweerpost te Bennebroek is van belang voor de veiligheid van de inwoners van het zuidelijke deel 

van de gemeente en de regio. Het blijft ook in de toekomst noodzakelijk om in Bennebroek een 

brandweerpost te huisvesten. De huidige huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. 

Verbetering is noodzakelijk. 

De raad heeft in het eerste kwartaal van 2019 besloten dat nieuwbouw op de huidige locatie aan de 

Wilhelminalaan plaatsvindt. In het eerste kwartaal van 2020 is een projectplan uitgewerkt – in 
samenwerking met de VRK - om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de 

brandweerpost. Dit projectplan wordt vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en 

participatiebijeenkomsten voor nodig. In het tweede kwartaal van 2020 zal het voorstel voor het PvE en de 

financiering in de raad worden behandeld.

11.30 Bedrijfsgebouwen

Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018

Inpandige uitbreiding Julianaschool

Het krediet heeft betrekking op een inpandige aanpassing van het schoolgebouw (i.c. de zolder) in verband 

met een structureel ruimtetekort. Door een daling van het leerlingenaantal is een aanpassing met een 

geringere omvang noodzakelijk en kan het krediet worden verlaagd tot  € 490.500. Dit is afgestemd met 
het schoolbestuur. De geboekte lasten betreffen door het schoolbestuur gemaakte voorbereidingskosten. 

Het schoolbestuur heeft aangegeven dat de werkzaamheden pas in 2021 kunnen worden afgerond. 

Uitbreiding van Eeghenschool

Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool

Het schoolbestuur heeft een uitbreidingsplan ingediend. Als dit wordt goedgekeurd kan het schoolbestuur 

in de 2e helft van het jaar met de uitvoering starten. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2020 

geheel kunnen worden afgerond. 

Nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Het krediet betreft de voorbereidingskosten van een algehele vervangende nieuwbouw van de school, te 

realiseren in de periode 2021-2022. Het bestuur van deze school onderzoekt, samen met het bestuur van 

de nabijgelegen Van Eeghenschool de mogelijkheden van: 1. in ieder geval een gezamenlijk gebruik van 

het ondergrondse gymnastieklokaal van de Van Eeghenschool. 2. een gecombineerd schoolgebouw op een 

van beide locaties. Een deel van het voorbereidingskrediet wordt (pas) in 2021 besteed. 



Krediet 250.000

Uitgaven 0

Krediet 1.553.000

Uitgaven 0

Krediet 200.000

Uitgaven 0

Krediet 175.000

Uitgaven 77.525

Krediet 50.146

Uitgaven 17

Krediet 250.000

Uitgaven 15.022

Krediet 150.000

Uitgaven 150

Blz. 2

In 2020 is een krediet beschikbaar ter voorbereiding van algehele vervangende nieuwbouw, te realiseren in 

de periode 2021-2022. Op dit krediet is door het schoolbestuur al een beroep gedaan. Voor het 

schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de nieuwe huisvestingsvoorziening voorop. Als dit 

(deels) kan door renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen, dan gaat men dit niet uit de weg. 

Een nieuw gymlokaal, ter vervanging van het bestaande verouderde en te kleine, maakt onderdeel uit van 

de plannen. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2021 met de bouwactiviteiten kan 

worden gestart. Besteding van een deel van het bouwvoorbreidingskrediet in 2021 ligt voor de hand. 

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan

Betreft herinrichting van de T-kruising Bekslaan in combinatie met het vervangen van de fietsbrug over de 

Leidsevaart en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de 

spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft 

van 2021 plaatsvinden.

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Aanpassen entree gemeentewerf

Vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Inpandige aanpassing De Paradijsvogel

In het IHP is rekening gehouden met algehele vervangende nieuwbouw van de school, in het kader van 

Vitaal Vogelenzang, op een andere locatie. De school blijft echter op de huidige locatie. In het kader van 

functionaliteit en verduurzaming, maar ook bouwtechnisch, zijn aanpassingen noodzakelijk. Naast de 

school zijn in het gebouw ook de bibliotheek en Les Petits gehuisvest. De verwachting is dat in de loop van 

de 2e helft van 2020 met de aanpassingen kan worden gestart. De werkzaamheden lopen vermoedelijk tot 

in 2021 door. Op het beschikbare krediet wordt overgehouden, onbekend is nog hoeveel. 

Uitbreiding Montessori VMBO

De school heeft te maken met een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m2. In 2020 is het 

aangegeven krediet beschikbaar ter voorbereiding van een geplande uitbreiding, te realiseren in de periode 

2021-2022. Het schoolbestuur heeft aangegeven een deel van het uitbreidingsbudget (geraamd in de 

meerjarenbegroting) te willen inzetten voor verduurzaming. Overleg hierover met de gemeente is 

opgestart. De verwachting is dat een deel van het voorbereidingskrediet (pas) in 2021 wordt besteed. 

Uitvoering resterende gedeelte is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw (gereed) en 

nieuwbouw van 4 woningen (nog niet begonnen). Gericht wordt op uitvoering in de eerste helft van 2021 

in overleg met de bouwer.

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-

kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de 

spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft 

van 2022 plaatsvinden.

Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising 

Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Omdat hierbij ook een aanpassing van de 

spoorwegovergang nodig is tijdens een treinvrij weekend kan de aanleg vermoedelijk pas in de eerste helft 

van 2022 plaatsvinden.



Krediet 122.300

Uitgaven 115.963

Krediet 106.000

Uitgaven 21.607

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Krediet 700.000

Uitgaven 41.609

Krediet 90.000

Uitgaven 79.535

Krediet 50.000

Uitgaven 0

Krediet 460.000

Uitgaven 61.455

Krediet 250.000

Uitgaven 4.377

Krediet 250.000

Uitgaven 0

Krediet 30.000

Uitgaven 0

Blz. 3

Gereed; de parkeervakken zijn nieuw aangelegd en de rijbaan is herbestraat.

Project wordt uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat een deel van de 

beschoeiing als waterkering dient. De dijk inclusief voetpad wordt opgehoogd en er worden beschoeiingen 

aangebracht. Met Rijnland is een taak- en kostenverdeling overeengekomen. Rijnland is opdrachtgever en 

directievoerder van de werkzaamheden. Uitvoering van maart tot en met augustus 2020.

Vervangen slagboom strand

Vervanging wacht op besluitvorming t.a.v. de herinrichting van de Kop van de Zeeweg in relatie tot de 

aangevraagde aanpassing van de strandafgang door de Republiek.

Project wordt uitgevoerd door Rijnland in combinatie met ophogen en verbreden van de waterkering. 

Uitvoering van maart tot en met augustus 2020. Omdat het project valt onder een regeling voor regionale 

dijkverbetering in Zuid-Holland worden de kosten geheel gedragen door Rijnland. Krediet wordt dus niet 

aangewend en wordt afgesloten, zie Zomernota 2020 voorstel 12.

Vervanging beschoeiing Ringvaartoever Oosteinderpolder

Vervangen beschoeiing van Wickevoort-Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018

Uitvoering gepland in de tweede helft van 2020, onderzoek naar natuurvriendelijke inrichting loopt in 

overleg met het HHR van Rijnland en mede-grondeigenaar NS.

Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek

In uitvoering tot en met juni 2020.

Vervangen beschoeiing Ringvaart

Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg

Vervangen lichtmasten door led 2020

Betreft vervangen van lichtmasten en amaturen in Bennebroek (in uitvoering) en Bloemendaal noord/Veen 

en Duin (uitvoering in de tweede helft van 2020 in combinatie met herinrichting).

Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan

Uitvoering in samenhang met asfaltonderhoud. Gepland in de zomer van 2020.

Reconstructie Iepenlaan

Uitvoering in combinatie met groot onderhoud. Gepland in de eerste helft van 2021. Participatietraject kan 

naar verwachting pas na de zomer worden gestart.

Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

Uitvoering vanaf mei tot december 2020 in combinatie met rioolvervanging.

Vervangen armaturen door led 2020

Betreft vervangen van lichtmasten en amaturen in Bennebroek (in uitvoering) en Bloemendaal noord/Veen 

en Duin (uitvoering in de tweede helft van 2020 in combinatie met herinrichting).



Krediet 55.000

Uitgaven 0

Krediet 66.360

Uitgaven 0

Krediet 341.213

Uitgaven 307.336

Krediet 113.808

Uitgaven 113.808

Krediet 26.555

Uitgaven 29.789

Krediet 75.966

Uitgaven 39.531

Krediet 284.800

Uitgaven 4.614

Krediet 590.000

Uitgaven 544.882

Krediet 1.045.750

Uitgaven 278

Krediet 231.400

Uitgaven 0

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Krediet 270.000

Uitgaven 0

Blz. 4

Drainage Kinheimweg

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen diesel en electrisch, diesel is ongeschikt voor Bloemendaal; 

vereist afwijking aanbestedingsbeleid; verwachte aanbesteding Q4.

De planvorming is gereed. De uitvoering wordt eind april opgedragen en loopt van mei tot december 2020, 

in combinatie met herinrichting van de openbare ruimte.

Het project is in uitvoering tot mei 2020.

Auto wordt binnenkort aanbesteed en besteld in Q2.

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Planvoorbereiding in 2019, uitvoering in de zomer-najaar 

van 2020. 

Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan

Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch)

Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig 

plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. Er moeten twee gemalen worden vervangen, opdracht is 

verstrekt, uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2020.

Het project is in uitvoering tot mei 2020.

Vervangen drie VW Crafters

Het werk is gereed en wordt in mei financieel afgerond.

11.50 Vervoermiddelen

Vervangen auto werkplaats

Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin

De planvorming is gereed. De uitvoering wordt eind april opgedragen en loopt van mei tot december 2020, 

in combinatie met herinrichting van de openbare ruimte.

Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin

Het project is in uitvoering tot mei 2020.

Regenwaterriool Kinheimweg

Vervangen beschoeiing Kennemerpark-Bispinckpark

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering in najaar 2020 of 

voorjaar 2021.

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering in najaar 2020 of 

voorjaar 2021.

Rioolvervanging Kinheimweg



Krediet 98.000

Uitgaven 0

Krediet 50.000

Uitgaven 4.418

Krediet 58.000

Uitgaven 26.810

Krediet 71.500

Uitgaven 0

Krediet 77.000

Uitgaven 0

Blz. 5

Realisering gereed in 4e kwartaal 2020

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar 

verwachting in 2020 komen.

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

11.70 Overige machines/apparaten/installaties

Herinrichting Veen en Duin afvalinzameling

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling zal naar 

verwachting gedeeltelijk in 2020 komen en in 2021 worden afgerond.

Aansluiting GDI, basisregistraties

Vervangen datadistributiesysteem

11.90 Overig

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen 

geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. 

dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2021 gereed. 

Met dit project sluiten we aan op het initiatief van VNG om realisatie van de datadistributie te 

optimaliseren.

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen 

geharmoniseerd te worden. Dit betreft applicaties die gebruikt worden binnen verschillende domeinen (o.a. 

dienstverlening, sociaal en belastingen). Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2020 gereed.


