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Aanbesteding herinrichting Ericalaan

Geachte leden van de raad,

Zoals u bekend werken w'tj momenteel hard aan de herinrichting van de Ericalaan
inclusief het vervangen van het huidige ongemengde riool naar een gescheiden
rioolstelsel met het doel om de werkzaamheden dit najaar conform onze planning in
uitvoering te nemen. Bij de voorbereiding van de aanbesteding signaleren wij een
financiële onzekerheid waarover wij u, vooruitlopend op de volledige toelichting en
onderbouwing op basis van het aanbestedingsresultaat dat in september bekend
wordt, via deze brief informeren.

Zoals b'tj elke aanbesteding bestaat altijd het risico dat de prijs vanuit de markt
hoger is dan beschikbare budgetten. Dan moet ofwel het budget ofwel het uit te
voeren plan worden bijgesteld. Op basis van de meest recente raming die voor het
nu volledig uitgewerkte ontwerp en bestek is opgesteld, is de mogelijkheid dat de
prijs uit markt hoger ligt dan de eerder geraamde budgetten, aanzienlijk groter
geworden. Dat is in ieder geval onze huidige verwachting.

De verwachte overschrijding zijn wij voornemens te dekken door het schuiven van
reeds beschikbaar gestelde budgetten in de meerjarenbegroting voor rioolbeheer
en de bijdrage die vanuit de grondexploitatie Amaliaplein aan deze herinrichting
wordt gemaakt (te wijzigen in de GtG2021).

Wij zijn van mening dat het plan voor de herinrichting van Ericalaan zoals dat nu is
opgesteld en waarbij tevens een zorgvuldig en langdurig participatieproces heeft
plaatsgevonden, sober en doelmatig is. Er zijn niet of nauwelijks mogelijkheden om
ontwerpwijzigingen door te voeren die leiden tot structureel lagere investeringen.
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Daarnaast bestaat ook de noodzaak om de herinrichting zo spoedig mogelijk uit te

voeren omdat door de opening van Lidl en de oplevering van de

nieuwbouwwoningen aan de Ericalaan ook de verkeersintensiteiten gaan toenemen

Uitvoering van de gewijzigde verkeerscirculatie rondom het Amaliaplein heeft voor

ons dan ook prioriteit.

Wij zullen daarom de aanbestedingsprocedure zoals deze staat gepland gaan

opstarten en zullen u op basis van het aanbestedingsresultaat dan nader

informeren.

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan per mail contact op met

projectleider Friedeke Drewes, f.drewes@leiderdorp.nl (weer beschikbaar vanaf 3

augustus a.s.).
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