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datum : 3 november 2014
kenmerk : Z/14/001819/11220
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Bijlage :
betreft : verzoek plaatsen trap bij fietsbrug over A4 / aanvullende informatie

Geachte leden,

Naar aanleiding van vragen van de VVD en [Y66 in juni van dit jaar, over de mogelijkheden tot
het plaatsen van een trap naar de fietsbrug over de A4, ter hoogte van het gemeentehuis,
hebben wij de raad toegezegd nog met aanvullende informatie te komen.

Het betrof de volgende vragen:
1. Kan het co/lege aan geven of het ruimtelijk mogelijk om een trapconstructie te realiseren
tussen het viaduct en het fietspad langs de Willem Alexanderlaan.
Aan de aannemer van de verbreding van de rijksweg is de vraag gesteld hier nader naar te
kijken.
De aannemer heeft laten weten dat het ruimtebeslag nog goed beschouwd moet worden. Ter
plaatse van de hellingbaan aan de westzijde is het wat complex. Ten gevolge van het steile
talud en de gewapende' grond kunnen geen constructies in het talud zelf gemaakt worden. Er
moet dus tegenaan gebouwd worden. Onmogelijk lijkt dat echter niet.

2. Kan het college inzicht geven in de kosten van de aanleg van een dergelijke
trapconstructie.
Aan de aannemer van de verbreding van de rijksweg is de vraag gesteld hier nader naar te
kijken.
Een trap wordt geraamd op een kleine ë 40.000--, een voetgangersbrug (van hout) op ca.
*ë25.000,--. Het betreft prijzen exclusief btw en opslagen (ontwerpkosten, kosten
vergunningaanvraag en eventuele leges, bouwplaatskosten, verzekering). Volgens opgave
van de aannemer bedragen deze kosten ca. 25 %. Het totaalbedrag komt dan op ca.
{=I82.000,~- exclusief btw.
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Een aanvullende optie zou kunnen zijn de plaatsing van eveneens een trap aan de oostzijde
van de Rijksweg. ln dat geval komt er nog ca. 6 40.000,-- bij (exclusief btw en opslagen),
waardoor het totaalbedrag oploopt tot ca. ë 132.000,-~ exclusief btw.

3. Kan het college inzicht geven in de mogelijkheden voor subsidies. (Wij denken hierbij' aan
de provincie, Holland Rijnland (RIF) of de Europese Unie).

ll/let betrekking tot eventuele subsidies had het college aangegeven dat er vanuit de provincie
en Holland Rijnland mogelijkheden zouden liggen. ln het kader van de optimalisatie van de
stad-land verbindingen werken beide instanties samen. De maximale subsidie bedraagt 75%
van de kosten (25% Holland Rijnland, 50% provincie). Dat betekent dat ten allen tijde
tenminste 25% van de kosten door de gemeente zelf gedragen zal dienen te worden.

in verband met de uiterste inclieningsdata voor de subsidie is dit project bijde provincie l
Holland Rijnland wel aangemeld (optimalisatie van de stad-land verbinding langzaam verkeer
route over de A4).
Onduidelijkheid is er over het eventueel definitief in aanmerking komen voor subsidie, de
daarbij behorende omvang (bedrag) en eventuele voorwaarden (zoals bijvoorbeeld extra
bewegwijzering). Gelet op het hiermee gemoeide tijdpad is nu al duidelijk dat de aannemer de
verbredingswerkzaamheden zal hebben afgerond voordat duidelijkheid over eventuele
subsidie zal zijn verkregen.

ln aanmerking nemende dat de winst in loopafstand beperkt is en het feit dat het een
recreatieve route betreft waarbij het alternatief (de route via de Hoogmadeseweg langs de
begraafplaats naar de oprit) ook een prachtige wandelroute vormt, in relatie tot de extra
kosten, stellen wij voor om niet over te gaan tot het aanbrengen van deze voorzieningen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
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