
  

 

Raadsvoorstel 

Reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg 
Aan   : de gemeenteraad 
Van   : College van B&W  
Datum   : juni 2020 
Portefeuillehouder: :R. ter Hark 
Programma  : 3 
Zaaknummer  : 44754 

 

Voorgesteld besluit 

I. In te stemmen met de voorgenomen reconstructie van het fietspad aan de noordzijde 
van de Ruigenhoekerweg onder het viaduct van de N206 om de positie en 
verkeersveiligheid van (brom)fietsers te verbeteren. 

II. Een aanvullend investeringskrediet in 2020 van € 188.740 beschikbaar te stellen en 
deze te dekken uit een subsidiebijdrage van de provincie van €92.035 en voor het 
resterende investeringsbedrag de daaruit voorvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 
5.319 te dekken uit het budget onvoorzien structureel.  

Kern van het voorstel 
Beschikbaar stellen van een extra krediet als aanvulling op het aanvankelijke budget en de 
subsidieverlening door de provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van een grootschalige 
reconstructie van het fietspad langs de Ruigenhoekerweg onder het viaduct van de N206. Met als 
resultaat een veiligere, duidelijkere en voor de fietsers comfortabele verkeerssituatie (fietspad).  

Aanleiding 
Het éénrichting fietspad, gelegen aan de noordelijke zijde van de Ruigenhoekerweg onder en naast 
het viaduct van de provinciale weg N206 wordt vanwege het tweerichtingen fietspad uit het 
duingebied veelvuldig in twee richtingen gebruikt. Dit leidt tot veel onduidelijkheid voor fietsers en 
veroorzaakt verkeersonveilige situaties. In het verleden zijn er meerdere ongevallen voorgevallen op 
dit fietspad waarbij tevens slachtoffers naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. De gemeente was 
voornemens hier verbetering in aan te brengen door een eenvoudige reconstructie uit te voeren. 
Waarbij het uitgangspunt was om de huidige breedte van het fietspad onder het viaduct niet te 
wijzigen en alleen de verharding te herstellen en het talud aan te passen. Maar door het recent 
uitgevoerde stabiliteitsonderzoek is het noodzakelijk om het grondlichaam (talud) onder en naast 
het viaduct constructief op te vangen met een damwandconstructie. Hierdoor kan ook de vereiste 
minimale breedte voor fietspaden van 3.00 meter worden gerealiseerd. De lengte van de 
damwandconstructie is berekent op een lengte van circa zes meter. Er is derhalve een 
grootschaligere reconstructie noodzakelijk dan aanvankelijk in eerste instantie was voorzien.  

Hierdoor wordt als resultaat een veiligere, duidelijkere en voor de fietsers comfortabele 
verkeerssituatie (fietspad) gecreëerd. De gemeente moet hieraan een financiële bijdrage leveren die 
groter is dan het aanvankelijke gereserveerde budget voor de eenvoudige reconstructie.  
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Met dit besluit wordt aanvullend budget gereserveerd om de grootschaligere reconstructie uit te 
kunnen voeren. 

Wat willen we bereiken?  
Een verkeersveiliger, duidelijker en voor de fietsers comfortabel fietspad. In het coalitieakkoord 
Betrokken, Helder en Daadkrachtig is opgenomen om goede en veilige fietsverbindingen tussen 
woonwijken, middelbare scholen, stations, winkelcentra en uitgaanscentra aan te brengen. 
Daarnaast is opgenomen om het fietsgebruik te stimuleren en de verkeersveiligheid voor fietsers te 
verbeteren. Tot slot is dit één van de twee quick wins die het college bij aantreden na de fusie zou 
oppakken naast de reeds aangelegde voetgangersoversteek op het Wantveld bij zorgcentrum Groot 
Hoogwaak.  

Wat gaan we daarvoor doen?  
Uitvoeren van een grootschalige reconstructie van het noordelijke fietspad langs de 
Ruigenhoekerweg onder het viaduct van de N206. Uit het stabiliteitsonderzoek blijkt dat onder en 
naast het viaduct van de N206 een kerende damwandconstructie met een diepte van 6 meter 
noodzakelijk is om de verbreding van het fietspad conform inrichtingseisen mogelijk te maken. 
Daarnaast worden het grondlichaam aangepast en wordt het fietspad aan de noordzijde van de 
Ruigenhoekerweg tussen de op- en afrit van de N206 opnieuw voorzien van straatmateriaal.   

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen 
Met het niet beschikbaar stellen van extra budget wordt de subsidieverlening door de provincie 
Zuid-Holland ingetrokken en is het realiseren van een veiligere, duidelijkere en voor de fietsers 
comfortabele verkeerssituatie niet mogelijk.  

Daarnaast wordt in het kader van het stikstofprobleem een kanttekening gemaakt. De uitstoot van 
stikstof op het naastgelegen Natura 2000 gebied wordt nog nader onderzocht en kan invloed 
hebben op planning van de verbreding van het fietspad. 

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) 
De raad wordt voorgesteld een aanvullend investeringskrediet in 2020 ter beschikking te stellen van 
€ 188.740. Dit krediet te dekken uit een subsidiebijdrage van de provincie van € 92.035 en voor het 
resterende investeringsbedrag de daaruit voorvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 5.319 te 
dekken uit het budget onvoorzien structureel.  
Het budget onvoorzien structureel wordt ingezet voor de dekking van lasten, die onvoorzien / 
onuitstelbaar / onvermijdbaar zijn en daarmee nog niet zijn opgenomen in het huidige meerjarige 
begrotingssaldo. De meerjarige consequentie van het dekken uit het budget ‘onvoorzien structureel’ 
wordt in de eerstvolgende begroting verwerkt. De extra kapitaallasten zijn als volgt berekend:  
 
Kosten reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg  €            238.740  
Reeds gevoteerd krediet met raadsbesluit d.d. …  €             -50.000  
Aanvullend benodigd krediet  €            188.740  
Subsidiebijdrage provincie  €             -92.035  
Netto aanvullende investeringskosten  €              96.705  
Afschrijvingstermijn (jaar)                          20  
Rente over boekwaarde                        0,5% 
Kapitaallasten  €                 5.319  
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Voor de voorbereiding en uitvoering van de eenvoudige reconstructie van het fietspad was een 
budget gereserveerd van €50.000, -. Hiervan is nog circa € 46.000,- beschikbaar. 
De geraamde uitvoeringskosten inclusief onvoorzien bedragen ca. € 196.74 0,- excl. BTW. Voor de 
voorbereiding en begeleiding van de grootschalige reconstructie wordt een bedrag geraamd van € 
42.000,- excl. BTW. De totale kosten komen hiermee op € 238.740, -. 

De subsidie van de provincie Zuid-Holland bedraagt € 92.035,-. De subsidiabele prestaties/ 
activiteiten dienen te worden afgerond uiterlijk 31 december 2020. Daarom kon dit voorstel niet 
worden meegenomen bij de Perspectiefnota 2021 maar wordt de raad dit nu separaat voorgesteld 
voor 2020. Per saldo komt de aanvullende eigen bijdrage voor de gemeente uit op €  96.705, af te 
schrijven over een periode van 20 jaar.  

Betrokken partijen/participatie 
De lokale VVN is geconsulteerd over dit project. De voorzitter van de Veilig Verkeer Nederland, 
afdeling Noordwijk / Teylingen adviseert om deze grootschalige reconstructie uit te voeren omwille 
van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de positie van de fietsers. 

Daarnaast is het project doorgesproken met de adviseur Fiets van de provincie Zuid -Holland. Naar 
aanleiding van deze gesprekken is het belang van dit project onderkend en is de subsidie verleend. 
Subsidieverlening door de provincie Zuid-Holland à € 92.035,-. 

Communicatie 
Indien de omstandigheden ihkv de Covid-19 crisis dit toelaten is een feestelijke opening van het 
twee richtingen bereden fietspad voorzien. Daarnaast zal door communicatie aandacht besteed 
worden aan de realisatie van het verbrede fietspad.  

Verdere procedure en planning 
Na het voteren van het krediet start de uitvoering van de verbreding nog in 2020. De 
voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Om de subsidie veilig te stellen is een aanvang van de 
werkzaamheden in 2020 een vereiste.  

Bestuurlijk kader 
In het coalitieakkoord is opgenomen om naast objectief onveilige locaties ook subjectieve onveilige 
locaties aan te pakken. Voor de onveilige verkeerssituaties (quick wins) is de voetgangers 
overstreekplaats aan de Northgodreef/ Wantveld aangelegd.  De voorbereidingen voor het verbreden 
van het fietspad langs de Ruigenhoekerweg (onder viaduct N206) is gestart maar vergt een langere 
voorbereiding. Door het werken onder het viaduct van de N206 waren extra onderzoeken 
noodzakelijk die bij het aanmelden van dit project niet waren voorzien. Om de financiering van dit 
project rond te krijgen wordt via het college de raad medio 2020 om een extra krediet aangevraagd. 
Uitvoering gepland in het 4e kwartaal 2020. 
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Bijlage(n) 

 Subsidieverlening project F615 Ruigenhoekerweg. Provincie Zuid -Holland, 10 oktober 2019 
 Raadsbesluit reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg 
 Tekening eindontwerp d.d. 21 februari 2020 
 Standaardsystematiek voor Kostenraming (SSK raming) fietspad Ruigenhoekerweg d.d. 29 

juni 2020 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk 
De secretaris,   De burgemeester, 

 

 

C. Hof    Mw. W.J.A. Verkleij 


