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Krediet 75.000

Uitgaven 3.594

Krediet 208.348
Uitgaven 0

Krediet 648.000

Uitgaven 14.238

Krediet 509.000

Uitgaven 0

Krediet 259.000

Uitgaven 204.923

Krediet 250.000

Uitgaven 0

Blz. 1

11.30 Bedrijfsgebouwen

Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018

Inpandige uitbreiding Julianaschool

Uitbreiding van Eeghenschool

Aanpassing/uitbreiding nevenruimtes Josephschool

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

De werkzaamheden zijn in 2020 voor het grootste deel afgerond.

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 2020 te kunnen starten. De Coronacrisis zorgt voor vertraging. 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. Ook dit zorgt voor vertraging in het 

voltooien van de voorziening Van Eeghenschool.

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 vindt de selectie van adviseurs 
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)

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 in 2021 

zullen starten.

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. het plaatsen van beide schoolgebouwen 

op de locatie Van Eeghen. Het grootste deel van het voorbereidingskrediet wordt in 2021 besteed. Er 

wordt van uitgegaan dat in 2021 met de daadwerkelijke realisatie gestart wordt. 



Krediet 250.000

Uitgaven 0

Krediet 875.000

Uitgaven 0

Krediet 200.000

Uitgaven 0

Krediet 175.000

Uitgaven 77.525

Krediet 50.146

Uitgaven 17

Krediet 250.000

Uitgaven 19.901

Krediet 150.000

Uitgaven 150

Blz. 2

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Aanpassen entree gemeentewerf

Vervangende nieuwbouw Theresiaschool

Inpandige aanpassing De Paradijsvogel

In het IHP is (in het kader van Vitaal Vogelenzang) rekening gehouden met algehele vervangende 

nieuwbouw van de school, 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. De 

werkzaamheden starten naar verwachting in 2021, zullen zoveel mogelijk ook in 2021 worden afgerond. 

Uitbreiding Montessori VMBO

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, evt. 

d.m.v. (deels) renovatie, met behoud van beeldbepalende bouwdelen. W.b. een nieuw gymlokaal, ter 

vervanging van de bestaande verouderde en te kleine zaal, wordt op dit moment ingezet op een volledig 

nieuwe ruimte, los van het huidige schoolgebouw. Hiervoor dient grond te worden aangekocht van de 

eigenaar van Dennenheuvel. De ruimte van de oude gymzaal zal dan in de bouwplannen van het 

schoolgebouw opgaan. 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 2022 plaatsvinden.

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek

Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan

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 koos er aanvankelijk voor het budget niet voor dit doel in te zetten, 

is daar nu op teruggekomen, er gaat dus alsnog uitbreiding plaatsvinden. De verwachting is dat het 

voorbereidingskrediet in 2021 wordt besteed, er wordt van uitgegaan dat ook in 2021 met de 

daadwerkelijke realisatie wordt gestart.

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

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

overleg met de bouwer.

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 124.932

Krediet 106.000

Uitgaven 104.118

Krediet 75.000

Uitgaven 0

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Krediet 700.000

Uitgaven 49.220

Krediet 90.000

Uitgaven 90.801

Krediet 50.000

Uitgaven 0

Krediet 460.000

Uitgaven 402.195

Krediet 250.000

Uitgaven 4.801

Krediet 30.000

Uitgaven 0

Krediet 55.000

Uitgaven 37.781

Krediet 66.360

Uitgaven 0

Blz. 3

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

Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan

Werk is gereed. Bispinckpark is op verzoek van team Groen niet uitgevoerd. Krediet wordt afgesloten.

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

voorjaar 2021.

Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek

Werk is gereed. Financiële afwikkeling volgt.

Vervangen beschoeiing Ringvaart

Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg

Vervangen lichtmasten door led 2020

Reconstructie trottoir en parkeerstrook Bennebroekerlaan

Uitvoering in samenhang met asfaltonderhoud. Planvorming is vertraagd door overleg met 

subsidieverstrekker. Uitvoering nu gepland in de zomer van 2021.

Reconstructie Iepenlaan

Renovatie voetpaden en parkeerstroken Veen en Duin

Uitvoering gepland in het 4e kwartaal van 2020.

Uitvoering in combinatie met groot onderhoud. Uitvoering gepland in de eerste helft van 2021. 

Participatietraject is in oktober 2020 afgerond.

De planvorming is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2021 i.v.m. financieringstekort.

Betreft vervangen van lichtmasten in combinatie met led-armaturen in Bennebroek. Bloemendaal 

noord/Veen en Duin is uitgesteld naar 2021 in combinatie met herinrichting Veen en Duin. De daarvoor 

benodigde lichtmasten zijn wel ingekocht. Krediet wordt afgesloten.

Vervangen beschoeiing van Wickevoort-Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018

Vervangen armaturen door led 2020

Betreft vervangen van amaturen door led in Bennebroek. Werk is gereed. Bloemendaal noord/Veen en 

Duin is uitgesteld naar 2021 in combinatie met herinrichting Veen en Duin. De daarvoor benodigde 

armaturen zijn wel ingekocht. Krediet wordt afgesloten.

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

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 oktober 2020.

Vervangen slagboom strand

Vervangen beschoeiing Kennemerpark-Bispinckpark



Krediet 341.213

Uitgaven 439.060

Krediet 113.808

Uitgaven 113.533

Krediet 26.555

Uitgaven 26.555

Krediet 75.966

Uitgaven 42.210

Krediet 284.800

Uitgaven 280.186

Krediet 590.000

Uitgaven 544.882

Krediet 1.045.750

Uitgaven 191.499

Krediet 231.400

Uitgaven 93.688

Krediet 90.000

Uitgaven 0

Krediet 270.000

Uitgaven 0

Krediet 98.000

Uitgaven 0

Blz. 4

Het project is gereed gekomen in juni 2020. Door faillissement van de aannemer is vertraging opgetreden 

en zijn hogere kosten gemaakt. Zie Eindejaar voorstel.

Regenwaterriool Kinheimweg

Rioolvervanging Kinheimweg

Realisering gereed in 4e kwartaal 2021.

Het project is gereed gekomen in juni 2020. Door faillissement van de aannemer is vertraging opgetreden 

en zijn hogere kosten gemaakt. Zie Eindejaar voorstel.

Vervangen drie VW Crafters

Het werk is gereed. Krediet wordt afgesloten.

11.50 Vervoermiddelen

Vervangen auto werkplaats

Vervangen riolering Pieter Keylaan en Veen en Duin

Aanleg drainage Pieter Keylaan en Veen en Duin

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3

Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan

Vervanging van twee gemalen is gereed. Krediet wordt afgesloten.

Betreft eerste fase van drainaanleg in Meerwijk. Planvoorbereiding gereed, aanbesteding en uitvoering 

gelijktijdig met fase 2 in voorjaar-zomer 2021.

De planvorming is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2021 i.v.m. financieringstekort.

De planvorming is gereed. De uitvoering is uitgesteld naar 2021 i.v.m. financieringstekort.

Drainage Kinheimweg

Het project is gereed gekomen in juni 2020. Door faillissement van de aannemer is vertraging opgetreden.

Gereed in 2020 Q4.

Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch)

11.70 Overige machines/apparaten/installaties

Herinrichting Veen en Duin afvalinzameling

Gereed in 2021 Q2.



Krediet 50.000

Uitgaven 16.115

Krediet 58.000

Uitgaven 39.720

Krediet 71.500

Uitgaven 41.089

Krediet 77.000

Uitgaven 0

Krediet 58.500

Uitgaven 0

Blz. 5

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

Het pakket is dit jaar aangeschaft en wordt nu geimplementeerd. In januari 2021 wordt het in productie 

genomen. 

BAG WOZ gebruikersoppervlakte 2020

Aansluiting GDI, basisregistraties

Vervangen datadistributiesysteem

11.90 Overig

VTH Software omgevingswet


