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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het inzetten van de toegekende subsidie voor project Bennebroekerlaan voor 
de uitvoering van het project.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021

besluit:

1. de door de provincie Noord-Holland verstrekte subsidie ad C 213.328 in te zetten voor 
extra activiteiten inzake herinrichting van de Bennebroekerlaan;

2. de bijdrage van de provincie te storten in de voorziening rationeel wegbeheer om de kosten 
van uitvoering van het project te kunnen dekken;

3. de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021.

De raad voornoemd, d.d. 11 Ifwààrt

de voorzitter, de griffier,
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1. de door de provincie Noord-Holland verstrekte subsidie ad C 213.328 in te zetten voor 
extra activiteiten inzake herinrichting van de Bennebroekerlaan;

2. de bijdrage van de provincie te storten in de voorziening rationeel wegbeheer om de kosten 
van uitvoering van het project te kunnen dekken;

3. de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2021.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Bij het vaststellen van de begroting 2020 heeft uw raad een investeringskrediet beschikbaar 
gesteld van C 75.000 voor het herinrichten van de parkeerstroken en trottoirs Bennebroekerlaan. 
Daarnaast is een bedrag van e 198.000 in de voorziening rationeel wegbeheer geraamd voor groot 
wegonderhoud en het verbeteren van de fietsinfrastructuur.
Door het project integraal aan te pakken kwam het in aanmerking voor provinciale subsidie. Wij 
ontvingen 19 november jl. de beschikking.

Beoogd effect
Dit voorstel heeft tot doel de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen voor een 
duurzame en verkeersveilige herinrichting van de Bennebroekerlaan.

Politieke keuzeruimte
De (her)inrichting van de gemeentelijke wegen is een autonome bevoegdheid van het 
gemeentebestuur. Het budgetrecht berust bij de gemeenteraad.

Gedachtegang
De afdeling Beheer heeft een duurzaam inrichtingsplan gemaakt op basis van de uitgangspunten 
van het verkeerscirculatieplan en de ontwerprichtlijnen van CROW.
Het concept inrichtingsplan is in het voorjaar van 2020 voorgelegd aan de bewoners en bedrijven 
aan de Bennebroekerlaan. Tevens is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie op grond van 
de uitvoeringregeling kleine infrastructuur 2020.

De reacties van de bewoners hebben geleid tot enkele aanpassingen in het inrichtingsplan:
* aanpassing van de halteplaats (bus) ter hoogte van de Bennebroekerdreef;
* verbeteren inrichting met betrekking tot de aansluiting op het tankstation;
» op verzoek van de buitendienst is het smalle trottoir aan de noordzijde van de laan grotendeels 

vervallen. De onkruidbestrijding en het onderhoud van deze strook zijn moeilijk veilig uit te 
voeren en zijn relatief duur. Het trottoir is zo smal (60 centimeter) dat het ook niet veilig te 
gebruiken is.

De provincie Noord-Holland verlangde enkele grotere ingrepen in het inrichtingsplan om te voldoen 
aan de subsidievoorwaarden voor de inrichting van wegen met fietsstroken. Problematisch was dat 
de hoeveelheid verkeer te hoog is voor een inrichting als erftoegangsweg, en de beschikbare 
wegbreedte te klein voor een inrichting als gebiedsontsluitingsweg. Samen met de provincie is 
gezocht naar een compromis waarmee het inrichtingsplan subsidiabel kon zijn.

Dit compromis is gevonden in het verbreden van het smalle deel van de laan met ca. 30 centimeter 
en instellen van een adviessnelheid van 30 km/uur op dit gedeelte. Met name het verbreden van 
de weg werkt fors kostenverhogend. Na goedkeuring van de aanpassingen door de provincie is de 
subsidieaanvraag daarop aangepast. De provincie heeft op 19 november een subsidiebedrag 
toegekend van C 213.328.
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Overwegingen van het college
Het participatietraject is naar onze mening correct en succesvol doorlopen en heeft geleid tot een 
breed gedragen, duurzaam, verkeersveilig en toekomstbestendig inrichtingsplan.
De provincie stelde hogere eisen aan het ontwerp dan op voorhand verwacht, maar met enkele 
aanpassingen in het plan en versoepelingen van de zijde van de provincie is toch een acceptabel 
compromis bereikt. Wij adviseren daarom het plan volgens het door ons vastgestelde definitief 
ontwerp uit te voeren.

Middelen
Financiële middelen
De totale kosten worden thans geraamd op C 447.000 en kunnen als volgt worden gedekt:

* C 198.000
- C 75.000
- C 213.328 4-

- C 486.328

voorziening rationeel wegbeheer 
beschikbaar gesteld krediet 2020 
subsidiebeschikking provincie NH 
Totaal beschikbare middelen

Het restant van C 39.328 (C 486.328 - C 447.000) kan worden ingezet voor de gebruikelijke lOVo 
onvoorziene kosten. Deze zijn niet opgenomen in de kostenraming.

Personele middelen
Toezicht en directievoering op het project wordt door de eigen dienst uitgevoerd.

Participatie
Het participatietraject is beschreven onder het kopje "gedachtegang".

Communicatie
Alle projectinformatie wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en verspreid via de bekende 
sociale media. Aanwonenden ontvangen diezelfde informatie ook per post.

Samenwerking (Heemstede)
Niet van toepassing

Vervolgproces/evaluatie
Indien uw raad besluit de subsidie aan te wenden voor het project wordt opdracht verstrekt voor 
de uitvoering en kan die vanaf half mei ter hand worden genomen. Het werk wordt uitgevoerd 
onder de raamovereenkomst groot onderhoud asfalt. Het werk kan voor de zomervakantie worden 
afgerond. Het definitieve subsidiebedrag wordt door de provincie vastgesteld aan de hand van de 
door de gemeente in te dienen rapportage en accountantsverklaring.

Bijlagen
geen

Achterliggende documenten
200004747, subsidiebeschikking Bennebroekerlaan

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


