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datum : 25 augustus 2014
kenmerk : Z/ 14/002000/9599
betreft : Voortgang uitvoering IWP Engelendaal

Geachte raadsleden,

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het ontwerp en bestek van het IWP Engelendaal. Met
deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken en de planning.

Het ontwerp van het Engelendaal is inmiddels gereed en afgerond. De ontwerpen zijn
afgestemd met verschillende partijen. Het brede publiek en geïnteresseerden zijn
ge'|'nformeerd via de inloopavond van 14 april. Met andere partijen, zoals Wereldhave, zijn
specifieke afspraken gemaakt rondom het ontwerp. De ontwerpen zijn conform de functionele
eisen zoals deze geformuleerd zijn in het raadsbesluit.

Op basis van de vragen en opmerkingen in de aanbesteding hebben wij besloten om de
werkzaamheden aan het Engelendaal na de winterperiode te starten. Een exacte datum
bepalen wij later. Hieronder lichten wij onze beslissing toe.

Bijna alle marktpartijen hebben aangegeven dat zij met zowel de startdatum, de eisen met
beperking van de overlast en de levertijd van materialen in de problemen komen. ln het
bestek staat omschreven dat dit jaar het eerste kruispunt opgeleverd dient te zijn. ln overleg
met de technische adviseurs hebben wij besloten om deze eis te laten vervallen om de
volgende redenen.

1. De uitvoering vindt plaats tijdens een druk winkelseizoen (de periode voor Sinterklaas
en Kerst). ln samenspraak met de winkeliers is een uitvoeringsperiode en beperkte
overlast overeengekomen. Door te kiezen voor latere uitvoering wordt de hinder in
deze periode geheel voorkomen.

2. De werkzaamheden zijn zeer weersafhankelijk. Een vroege winter of regenachtige
herfst kan tot vertragingen leiden. Het gevolg hiervan is extra overlast voor de
omwonenden en weggebruikers.
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3. Marktpartijen hebben om meer voorbereidingstijd gevraagd voor het maken van hun
plannen. Dit is belangrijk voor ons. Een goed plan leidt tot een kortere doorlooptijd,
alsook een lagere prijs. Gevolg hiervan is dat ditjaar starten krap is, zeker gelet op de
invloed van het wintenNeer.

4. De kwaliteit van het werk en het minimaliseren van overlast voor omwonenden en
weggebruikers staat voor ons centraal. Een spoedige uitvoering was ook ons
uitgangspunt, maar blijkt nu niet houdbaar meer te zijn. Wij kiezen voor de uitvoering
met de minste overlast, en de laagste venivachte kosten.

Wij vertrouwen erop u hiermee geïnformeerd te hebben. Voor inhoudelijke vragen kunt u
terecht bij de projectleider van het IWP, Denijs van Roijen. Hij is bereikbaar op 06-4680 9353
en via dvr@|eiderdorQ.nl. U kunt ook contact opnemen met Roland de Groot in zijn
afwezigheid (bereikbaar op 06-4680 9341 en via rdegroot@leiderdorg.nl.
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