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Toelichting lopende investeringsprojecten Zomernota 2019 

 

 

11.30 Bedrijfsgebouwen 

 

Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018    7110102 

 

Krediet  €  75.000 

Uitgaven €        37 

 

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 tweede kwartaal van 2019 wordt 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. 

 

Aanpassen raadszaal vloer één niveau       7042008 

 

Krediet  €    90.000 

Uitgaven €            - 
 

Uitvoering staat gepland tijdens het zomerreces 2019. 

 

 

11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 

 

Aanleg elektra voorpad strand        7120104 

 

Krediet  €    25.000 

Uitgaven €    19.521 

 

Project is gereed, financiële afwikkeling volgt. 

 

Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg     7210229 

 

Krediet  €  100.000 

Uitgaven €    86.107 

 

Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding en begeleiding van de rioolvervanging en 

wegreconstructie van de Vogelenzangseweg. Het werk is in het 1e kwartaal 2018 aanbesteed en 

vanaf april 2018 in uitvoering. Uitvoering loopt tot en met mei 2019. 
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Reconstructie Vogelenzangseweg 2018       7210230 

 

Krediet  € 1.518.200   Bijdrage € 583.000 

Uitgaven € 1.337.582   Inkomsten € 466.665 

 

In uitvoering vanaf april 2018. De Vogelenzangseweg is eind 2018 gereed gekomen, met 

uitzondering van de rode fietspaden. De Graaf Florislaan wordt in het eerste kwartaal 2019 

afgerond, de asfalt fietspaden worden in mei 2019 aangelegd. 

 

Aanpassen entree gemeentewerf       7210235 

 

Krediet  €  175.000 

Uitgaven €    75.462 

 

Uitvoering is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw. Gericht wordt op uitvoering in de 

loop van 2019 of 2020 in overleg met de koper. 

 

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek      7210237 

 

Krediet  €    50.146 

Uitgaven €          17 

 

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 kan de aanleg vermoedelijk pas in de tweede helft van 2020 

plaatsvinden.  

 

Vervangen armaturen door led 2018       7210239 

 

Krediet  € 168.000 

Uitgaven €   82.213 

 

Vervanging van de straatverlichting in Duin en Daal, het zuidelijke deel van Aerdenhout,  

Vogelenzang en Oosterduin oost door led is in 2018 voorbereid en aanbesteed en wordt in het 

voorjaar en de zomer van 2019 uitgevoerd (samen met het investeringskrediet voor 2019). 

In het inkooptraject is tevens de wijk Meerwijk in Bennebroek meegenomen. Daar wordt de 

verlichting in 2020 vervangen. 

 

In een apart voorstel (nummer 11) in de Zomernota stellen wij u voor de kredieten te herschikken 

om gelijktijdige vervanging van de armaturen en masten mogelijk te maken. 

 

Vervangen armaturen door led 2019       7210240 

 

Krediet  € 169.000 

Uitgaven €   58.894 

 

Zie hierboven (7210239) 
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Wegreconstructie Luciapad Bennebroek      7210241 

 

Krediet  € 100.000 

Uitgaven €           - 
 

Het project is aanbesteed en opgedragen, uitvoering in mei 2019. 

 

Vervangen lichtmasten door led       7210244 

 

Krediet  €   33.000 

Uitgaven €   33.914 

 

Vindt plaats in combinatie met de vervanging van de armaturen.  

In een apart voorstel (nummer 11) in de Zomernota stellen wij u voor de kredieten te herschikken 

om gelijktijdige vervanging van de armaturen en masten mogelijk te maken. 

 

Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan      7210245 

 

Krediet  € 250.000 

Uitgaven €           - 
 

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 kan de aanleg vermoedelijk pas in de tweede helft van 2020 

plaatsvinden.  

 

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek      7210250 

 

Krediet  € 150.000 

Uitgaven €       150 

 

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 kan de aanleg vermoedelijk pas in de tweede helft 

van 2020 plaatsvinden.  

 

Uitbreiden parkeervoorzieningen Brouwerskolk-Zeeweg    7220103 

 

Krediet  €   90.000 

Uitgaven €           - 
 

Het project is aanbesteed en opgedragen. Uitvoering vindt plaats na vervangen van het clubhuis en 

aanleg van de extra tennisbaan bij WOC. 
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Aanleg ligplaatsen         7230101 

 

Krediet  €  140.000 

Uitgaven €  125.345 

 

In 2017 en 2018 zijn de meeste ligplaatsen aangelegd. Naar verwachting wordt dit project 

afgerond in 2019. Een aantal ligplaatsen moet nog worden aangelegd. We hebben eerst de vraag 

afgewacht en stemmen daar de locatie van de laatste ligplaatsen op af. 

 

Vervangen beschoeiing van Wickevoort Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018  7573003 

 

Krediet  €   50.000 

Uitgaven €           - 
 

Uitvoering gepland in de tweede helft van 2019, onderzoek naar natuurvriendelijke inrichting loopt. 

 

Vervangen beschoeiing Meerweg Bennebroek      7573004 

 

Krediet  € 460.000 

Uitgaven €     6.578 

 

Uitvoering gepland in de tweede helft van 2019. 

 

Vervangen beschoeiing Ringvaart       7573005 

 

Krediet  €  250.000 

Uitgaven €      4.377 

 

Project wordt in het voorjaar 2019 uitgevoerd in samenwerking met 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. 

 

Aanleg beschoeiing Leidsevaart-Ixialaan Bennebroek     7573006 

 

Krediet  €   60.000 

Uitgaven €            - 
 

Vergunning is aangevraagd bij Rijnland, uitvoering in de zomer van 2019. 

 

Vervangen beschoeiing Ringvaartoever Oosteinderpolder    7573007 

 

Krediet  €  250.000 

Uitgaven €            - 
 

Project wordt voorbereid en uitgevoerd door Rijnland in combinatie met verbetering van de 

waterkering.  
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Vervangen slagboom strand        7573008 

 

Krediet  €   30.000 

Uitgaven €            - 
 

Rioolvervanging Kinheimweg        7720065 

 

Krediet  €  341.213 

Uitgaven €    24.593 

 

De opdracht voor de rioolvervanging is niet gegund omdat de inschrijvingen veel hoger lagen dan 

de kredietraming. In het 4e kwartaal 2018 zijn alternatieven onderzocht. Naar verwachting worden 

de werkzaamheden in 2019 alsnog uitgevoerd. 

 

Regenwaterriool Kinheimweg        7720078 

 

Krediet  €  113.808 

Uitgaven €            - 
 

De opdracht voor de rioolvervanging is niet gegund omdat de inschrijvingen veel hoger lagen dan 

de kredietraming. In het 4e kwartaal 2018 zijn alternatieven onderzocht. Naar verwachting worden 

de werkzaamheden in 2019 alsnog uitgevoerd. 

 

Drainage Kinheimweg         7720084 

 

Krediet  €   26.555 

Uitgaven €     1.959 

 

De opdracht voor de rioolvervanging is niet gegund omdat de inschrijvingen veel hoger lagen dan 

de kredietraming. In het 4e kwartaal 2018 zijn alternatieven onderzocht. Naar verwachting worden 

de werkzaamheden in 2019 alsnog uitgevoerd. 

 

Rioolvervanging Vogelenzangseweg/Graaf Florislaan 2018    7720088 

 

Krediet  € 1.500.000 

Uitgaven € 1.287.188 

 

In uitvoering vanaf april 2018. Naar verwachting in mei 2019 gereed. 

 

Vervangen deepwells 2018        7720091 

 

Krediet  € 250.864 

Uitgaven € 182.135 

 

Vervangen van de pompen van het diepdrainagesysteem vindt plaats in de zomer van 2019. 
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Vervangen drukriool 2018 (elektromechanisch)     7720092 

 

Krediet  €   67.777 

Uitgaven €           - 
 

Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Vindt 

planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. 

 

Vervangen gemalen 2018 (elektromechanisch)      7720093 

 

Krediet  €   75.966 

Uitgaven €   10.260 

 

Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt 

planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. 

 

Vervangen gemalen 2019 (elektromechanisch)      7720094 

 

Krediet  €   75.966 

Uitgaven €   23.940 

 

Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt 

planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. 

 

Vervangen drukriool 2019        7720095 

 

Krediet  €   71.298 

Uitgaven €           - 
 

Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Vindt 

planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. 

 

Vervangen deepwells 2019        7720096 

 

Krediet  € 105.627 

Uitgaven €           - 
 

Vervangen van de pompen van het diepdrainagesysteem vindt plaats in de zomer van 2019. 

 

Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek       7720097 

 

Krediet  € 142.400 

Uitgaven €       383 

 

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

helft van 2020. Daarvoor is ook het in 2020 geraamde krediet van € 142.400 nodig. 
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Aanleg drainage Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan  7720098 

 

Krediet  € 280.000 

Uitgaven €     4.350 

 

Uitvoering gepland na de zomer van 2019. 

 

In verband met ernstige verontreiniging van de wegfundering wordt een aanvullend krediet 

gevraagd met een separaat raadsvoorstel (mei 2019). 

 

Rioolvervanging Hoplaan Aerdenhout       7720099 

 

Krediet  € 100.000 

Uitgaven €   20.000 

 

Project is aanbesteed, opgedragen en in uitvoering. Naar verwachting in juni gereed. 

 

 

11.50 Vervoermiddelen 

 

Vervangen opzichtersauto        7570123 

  

Krediet  €   33.500 

Uitgaven  €           - 
 

De opdracht is verstrekt, levering wordt 4e kwartaal dit jaar verwacht. 

 

Vervangen twee tractoren        7570124 

 

Krediet  €   55.000 

Uitgaven  €           - 
 

De aanbesteding is in voorbereiding. 

 

Vervangen BOA auto         7570125 

 

Krediet  €   32.000 

Uitgaven  €           - 
 

De opdracht is verstrekt, levering wordt 4e kwartaal dit jaar verwacht. 

 

 

11.70 Overige machines/apparaten en installaties 

 

Vervangen vergaderapparatuur       7042007 

 

Krediet  €    70.000 

Uitgaven €            - 
 

Uitvoering staat gepland voor eind augustus/begin september 2019. 
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11.90 Overig 

 

Aanschaf BI tool         7041007 

 

Krediet  €   50.000 

Uitgaven  €            - 
 

De aanschaf van de BI tool is uitgesteld. Er wordt momenteel onderzocht wat er bereikt kan 

worden met de verschillende tools die al in huis zijn voor het analyseren van data en het verkrijgen 

van (management)informatie uit de verschillende systemen. Bij het opstellen van het nieuwe 

informatiebeleidsplan zal de uitkomst hiervan worden meegenomen en kan besloten worden over 

de noodzaak tot aanschaf van een business intelligence tool. 

 

Aansluiting GDI, basisregistraties       7041009 

 

Krediet  €   50.000 

Uitgaven  €            - 
 

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen 

geharmoniseerd te worden. Dit project gaat in 2019 van start. 

 

Vervangen datadistributiesysteem       7041010 

 

Krediet  €   58.000 

Uitgaven  €   26.092 

 

Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen 

geharmoniseerd te worden. Dit project gaat in 2019 van start. 

 

Recordmanagementtool VHIC 2018       7041014 

 

Krediet  €   20.000 

Uitgaven €           - 
 

Een recordmanagementtool wordt gebruikt voor het beheer van documenten binnen digitale 

omgevingen (zoals archieven). Door gebrek aan capaciteit is de implementatie van een dergelijke 

tool niet uitgevoerd. Bij het opstellen van het nieuwe informatiebeleidsplan wordt de noodzaak 

nogmaals onderzocht. Hierover kan pas een besluit worden genomen nadat Mozard geheel is 

ingevoerd. 

 

BAG WOZ gebruikersoppervlakte       7041015 

 

Krediet  €  44.000 

Uitgaven €          - 
 

De werkzaamheden rondom het 3d-voxelmodel zijn begin 2019 gestart, de eerste resultaten 

worden in maart en april 2019 naar verwachting opgeleverd.  

 

BAG WOZ gebruikersoppervlakte       7041016 

 

Krediet  €  71.500 

Uitgaven €  14.875 


