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Krediet 450.000

Uitgaven 21.289

Krediet 75.000

Uitgaven 58.297

Krediet 208.348
Uitgaven 0

Krediet 648.000

Uitgaven 14.238

Krediet 509.000

Uitgaven 0
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11.20 Gronden en terreinen

Saneringskosten Blekersveld

De sanering van Blekersveld is klaar, afhankelijk van de procedures van ODIJ, in laatste kwartaal van 

2021. Er wordt gestart met saneren in september 2021. Alle vooronderzoeken voor de sanering zijn 

gedaan. Definitieve beschikking sanering wordt eind mei gepubliceerd. Hier is een reactie termijn van 6 

weken van toepassing.
11.30 Bedrijfsgebouwen

Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018

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 is vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en 

participatiebijeenkomsten voor nodig. In het tweede kwartaal van 2020 is de raad akkoord gegaan met 

voorstel voor het PvE en de financiering. In het vierde kwartaal heeft de selectie van adviseurs 

(architecten en constructeurs) plaats gevonden. 

In het eerste kwartaal van 2021 is een voorlopig ontwerp vastgesteld. In het tweede kwartaal wordt het 

definitief ontwerp en technisch ontwerp opgesteld. In het derde kwartaal wordt een aannemer 

geselecteerd en eind vierde kwartaal wordt begonnen met de tijdelijke huisvesting en kan de sloop van de 
Nieuwbouw voorziening buitendienst

De voorziening van de Buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp en doorloopt (min of meer) 

dezelfde planning. (Zie ook voorbereidingskrediet brandweerpost)

Inpandige uitbreiding Julianaschool

Uitbreiding van Eeghenschool

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

met een structureel ruimtetekort. De geboekte lasten betreffen door het schoolbestuur gemaakte 

voorbereidingskosten. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat werkzaamheden niet eerder dan de tweede 

helft van 2021 zullen starten, niet voordat tijdelijke huisvesting voor een groot aantal groepen is geregeld, 

i.v.m. veiligheid leerlingen tijdens de werkzaamheden. De Coronacrisis zal voor extra vertraging zorgen. Er 

is een nieuwe verordening onderwijshuisvesting vastgesteld, met daarin opgenomen nieuwe 

normbedragen. In de zomernota wordt een voorstel gedaan het krediet voor de Julianaschool a.d.h.v. deze 

normbedragen te actualiseren (verhogen), met € 81.000 naar € 729.000.

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

ruimtetekort. Er is een voorbereidingsbudget van € 50.000 beschikbaar gesteld, de school stelt alles in het 

werk de voorziening nog in 2021 te kunnen starten. Twee aspecten zouden voor vertraging kunnen 

zorgen. Als eerste de Coronacrisis, daarnaast is de ontwikkeling m.b.t. de SAB voor de Van Eeghenschool 

van belang. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid beide scholen op de locatie Van Eeghen te 

realiseren, dit zou gevolgen kunnen hebben voor de inhoud van de plannen van de Van Eeghenschool zelf. 

Het schoolbestuur gaat uit van starten van de werkzaamheden in de zomer van 2021. 

Er is een nieuwe verordening onderwijshuisvesting vastgesteld, met daarin opgenomen nieuwe 

normbedragen. In de zomernota wordt een voorstel gedaan het krediet voor de Van Eeghenschool a.d.h.v. 

deze normbedragen te actualiseren (verhogen), met € 241.000 naar € 750.000.

Daarnaast wordt voorgesteld € 123.750 van het krediet ‘algehele vervangende nieuwbouw SAB’ over te 

hevelen naar het krediet voor de Van Eeghenschool. Dit omdat de SAB gebruik maakt van de gymzaal van 

de Van Eeghenschool. Er was in de aanvankelijke plannen voor de SAB rekening gehouden met een nieuwe 

gymzaal, dit is nu niet meer nodig. Maar het gebruik van de gymzaal door de SAB zorgt wel voor 

kostenverhoging in de bouwplannen van de  Van Eeghenschool.



Krediet 259.000

Uitgaven 230.448

Krediet 1.994.000

Uitgaven 16.819

Krediet 2.021.000

Uitgaven 0

Krediet 875.000

Uitgaven 16.238

Krediet 1.045.000

Uitgaven 0

Krediet 175.000

Uitgaven 0
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Inpandige aanpassing De Paradijsvogel

Tijdelijke huisvesting Franciscusschool

Voorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout

In het kader van Vitaal Vogelenzang is in 2020 € 875.000 beschikbaar gesteld t.b.v. verduurzaming van 

het schoolgebouw en de gymzaal. Het schoolbestuur heeft laten weten dat deze verduurzaming op dit 

moment geen prioriteit heeft, het gebouw voldoet, directe noodzaak tot besteding ontbreekt op dit 

moment. In de zomernota wordt voorgesteld dit krediet voor nu in te trekken en d.m.v. een PM-raming in 

de komende jaren ‘vinger aan de pols te houden’. Wel is er in 2020 een haalbaarheidsonderzoek gedaan, 

de factuur (€ 16.238 incl. BTW) is ten laste van dit krediet voldaan, dit wordt alsnog overgeboekt naar het 

budget onderwijshuisvesting (64020110).

Het krediet betreft de voorbereidingskosten van óf (algehele) vervangende nieuwbouw, dan wel 

(gedeeltelijke) renovatie van de school, op de huidige locatie. Alternatief wordt onderzocht of een nieuwe 

SAB gebouwd kan worden op het terrein van de Van Eeghenschool. Uitganspunt nu is wel dat de SAB 

(mede)gebruik gaat maken van het ondergrondse gymnastieklokaal van de nabijgelegen Van 

Eeghenschool. De huidige gymzaal SAB is te klein en bouwkundig slecht, door gezamenlijk gebruik bij de 

Van Eeghen is een nieuwe gymzaal voor de SAB niet nodig. Er wordt van uitgegaan dat in 2021 alle 

onderzoeken gereed zijn en met de daadwerkelijke realisatie gestart kan worden. 

Doordat een nieuwe gymzaal niet meer nodig is wordt in de zomernota voorgesteld het krediet voor € 

900.000 in te trekken en het restant van € 123.750 over te hevelen naar het krediet voor de Tijo van 

Eeghenschool.

Het krediet betreft de voorbereiding op renovatie, uitbreiding en vervangende nieuwbouw (incl. gymzaal), 

te realiseren in de periode 2021-2022. Voor het schoolbestuur staat de onderwijskundige kwaliteit van de 

nieuwe huisvestingsvoorziening voorop, evt. d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende 

bouwdelen. Aanpassing (uitbreiding of nieuwbouw) van het verouderde en te kleine gymlokaal is onderdeel 

van het totale project. Voor een nieuw gymlokaal kan eventueel besloten worden grond aan te kopen van 

de eigenaar van Dennenheuvel. In dat geval kan het huidige gymlokaal als nieuwe lesruimte worden 

opgenomen in het schoolgebouw. Er wordt vanuit gegaan dat op zijn vroegst in de loop van 2021 met de 

bouwactiviteiten kan worden gestart. 

Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool

Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)

Voorbereiding en vervangende nieuwbouw Theresiaschool

De werkzaamheden hebben in 2020 voor het grootste deel plaatsgevonden en zullen in 2021 volledig 

worden afgerond.

In 2020 is het aangegeven krediet beschikbaar gesteld ter voorbereiding van een geplande uitbreiding (de 

school heeft een structureel ruimtetekort van 700 tot 800 m2) en verduurzamingsmaatregelen, te 

realiseren in de periode 2021-2022. De verwachting is dat het voorbereidingskrediet in 2021 (deels) wordt 

besteed, er wordt van uitgegaan dat ook in 2021 met de daadwerkelijke realisatie wordt gestart. Het hele 

traject zal in projecten worden verdeeld en in fases worden uitgevoerd.

Omdat het ruimtetekort nijpend is en groter wordt (weer meer aanmeldingen voor komend schooljaar), 

denkt het schoolbestuur aan plaatsing van 3 noodlokalen gedurende tenminste 4 jaar. In de zomernota 

wordt een voorstel gedaan hiervoor een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen, voor de jaren 2022 

e.v. wordt in de primaire begroting een bedrag geraamd. De behoefte aan permante uitbreiding komt met 

de plaatsing van de noodlokalen niet te vervallen. 

De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. In de begroting 2021 is voor 

tijdelijke huisvesting (voor 2 groepen) een krediet van € 175.000 beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur 

heeft aangegeven voorkeur te hebben voor permanente uitbreiding, gesprekken hierover zijn gaande.



Krediet 577.000 Bijdrage -250.000

Uitgaven 0 Inkomsten 0

Krediet 175.000

Uitgaven 77.525

Krediet 50.146

Uitgaven 17

Krediet 250.000

Uitgaven 31.159

Krediet 150.000

Uitgaven 150

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Krediet 230.000

Uitgaven 200.000

Krediet 753.000

Uitgaven 49.111

Krediet 116.100

Uitgaven 20.474

Krediet 115.800

Uitgaven 0

Krediet 125.000

Uitgaven 50.535
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Werk is opgedragen en wordt in de zomer 2021 uitgevoerd.

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Aanpassen entree gemeentewerf

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  2023 

plaatsvinden.

De armaturen zijn ingekocht. Uitvoering vindt plaats in de tweede helft van 2021.

Vervangen lichtmasten centrum Bennebroek

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 2023 

plaatsvinden.

Vervangen verkeersbrug Burgemeester Peereboom Vollerlaan

Vervangen armaturen door led centrum Bennebroek

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  2023 

plaatsvinden.

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan

Uitvoering in samenhang met asfaltonderhoud. Werk is aanbesteed, uitvoering van medio mei tot en met 

juli 2021.

Reconstructie Iepenlaan

Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

Uitvoering vindt plaats in de tweede helft van 2021

Uitvoering in combinatie met groot onderhoud. Uitvoering gestart in januari 2021 en gereed in juni.

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

nieuwbouw van 4 woningen (in uitvoering). Gericht wordt op uitvoering in de zomer van 2021.

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

Het werk is gestart en naar verwachting eind 2021 afgerond.

Renovatie paviljoen openluchttheater Caprera

Het project zit in de voorbereidingsfase. In samenwerking met de gemeente stelt het openluchttheater het 

plan tot renovatie van het paviljoen op, inclusief een kostenberekening. Als de bouwkosten binnen het 

krediet vallen en met het openluchttheater hun bijdrage in de kosten van de renovatie is overeengekomen, 

zal het vergunningtraject starten. De verwachting is dat in het laatste kwartaal van 2021 daadwerkelijk 

met de renovatie kan worden gestart.



Krediet 30.000

Uitgaven 6.628

Krediet 66.360

Uitgaven 0

Krediet 284.800

Uitgaven 4.614

Krediet 1.610.450
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Krediet 250.000
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Krediet 100.000

Uitgaven 57.462
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Uitgaven 9.225
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Krediet 80.000

Uitgaven 0

Krediet 98.000
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Gereed in 2021 Q4.

Vervangen auto werkplaats

Opdracht tot vervanging in december 2020 gegeven. Realisatie gestart in eerste kwartaal 2021.

Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin

Het werk is opgedragen en wordt uitgevoerd in maart-november 2021.

Het werk is opgedragen en wordt uitgevoerd in maart-november 2021.

Vervangen riolering Duinwijckweg

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1 en 2

Werk is gereed en wordt binnenkort financieel afgerond.

Vervangen riolering Zuidlaan

Werk is aanbesteed en wordt gelijktijdig met fase 1 in voorjaar-zomer 2021 uitgevoerd.

Uitvoering is voorzien in het najaar 2021.

Vervangen pick-up werkplaats

Vervangen riolering Langelaan

Vervangen drie VW Crafters

11.50 Vervoermiddelen

Uitvoering is voorzien in het najaar 2021.

Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin

Vervangen slagboom strand

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Werk is aanbesteed en wordt gelijktijdig met fase 2 in 

voorjaar-zomer 2021 uitgevoerd.

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Overleg gaande over samenwerking met mede-eigenaar Brederode Wonen. Uitvoering voorzien in het 

najaar 2021.

Gereed in 2021 Q2.

11.70 Overige machines/apparaten/installaties

Herinrichting Veen en Duin afvalinzameling

Gereed in 2021 Q4.

Realisering gereed in 4e kwartaal 2021.



Krediet 50.000
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Er is een krediet beschikbaar gesteld. Het project is in Q2 van 2021 opgestart en wordt gedurende het jaar 

2021 verder uitgerold. Een deel van het krediet wordt in Q4 van 2021 gebruikt. Het project zal in Q1 van 

2022 financieel afgewikkeld worden. 

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

Aansluiting GDI, basisregistraties

Vervangen datadistributiesysteem

11.90 Overig

Opstellen natuurwaardenkaart

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

verwachting in 2021 worden afgerond.

Er is een verplichting aangegaan voor het investeringsbedrag. De financiële afwikkeling heeft gedeeltelijk 

in 2020 plaatsgevonden. De rest van de investering zal naar verwachting in 2021 afgewikkeld worden.

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. Planning en financiële 

verplichtingen voor afronding lopen door tot Q2 2021.

In het kader van de Wet digitale overheid en de gemeentelijke datadistributiesystemen te optimaliseren 

worden deze aangesloten op landelijke voorzieningen. Dit betreft systemen die gebruikt worden binnen 

verschillende domeinen (o.a. dienstverlening, sociaal en belastingen). Met dit project sluiten we aan op ht 

GDI initiatief van de VNG. Dit project is in 2019 van start gegaan en komt in 2021 gereed.

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2019


