
 

 

  

 

 

 

 
 

Aan de leden van de gemeenteraad  

p/a Griffie Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE  OVERVEEN 

 

 

Verzenddatum : 1 december 2022 

Corsanummer : 2022005033 

Onderwerp : Raadsvoorstel fietsknelpunt Leidsevaart-Bekslaan 

hogere kosten spoorwegovergang 

Bijlage(n) : 2022005032 herziene kostenraming Prorail 

 

Geachte leden van de raad, 

Gemeente Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

T 14 023 

www.bloemendaal.nl 

 

 

Het onderwerp “voorlopig ontwerp fietsknelpunt Leidsevaart-Bekslaan” is geagendeerd voor de 
commissie Grondgebied en raadsvergadering van december 2022. Deze week heb ik de 

bijgevoegde nieuwe financiële onderbouwing van Prorail ontvangen voor de aanpassing van de 

spoorwegovergang. De kostenraming daarvoor is fors verhoogd. Met deze brief licht ik de verhoging 

en de gevolgen voor het raadsvoorstel toe. 

 

Prorail heeft de eerdere kostenraming nogmaals getoetst en bijgesteld 

Uit de toetsing is gebleken dat er ten onrechte geen kosten waren meegenomen voor vervangend 

busvervoer tijdens het voor de aanpassing vereiste treinvrije weekend. Deze kosten worden nu 

geraamd op 90.000 euro. Ook ontbraken engineeringskosten van Prorail ten bedrage van 100.000 

euro. Tot slot heeft Prorail de engineeringskosten met 25.000 en de uitvoeringkosten met 10.000 

geïndexeerd naar het huidige prijspeil. Prorail adviseert daarnaast een risicoreservering toe te 

voegen aan de geraamde uitvoeringskosten van ca. 20%. 

 

Gevolgen voor het raadsvoorstel 

De herziene kostenraming van Prorail heeft tot gevolg dat twee beslispunten in het raadsvoorstel 

moeten worden aangepast: 

Beslispunt 6 : het eenmalige budget in 2023 voor de engineering door Prorail dient te worden 

verhoogd van 225.000 naar 425.000 euro; 

Beslispunt 7 : het eenmalige budget in 2024 voor de realisatie dient te worden verhoogd van 190.000 

naar 390.000 euro (na aftrek van de provinciale subsidie van 110.000 euro). 

De kosten ten laste van de algemene reserve bedragen dus 815.000 euro (was 415.000). In dit 

bedrag is de door Prorail geadviseerde risicoreservering opgenomen. 

 
Ik verzoek u deze informatie te betrekken in uw overwegingen. Desgewenst worden de cijfers in het 

raadsvoorstel- en besluit voor de behandeling tijdens de raadsvergadering van 22 december 2022 

aangepast. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Wethouder H. Wijkhuisen 


