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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

in te stemmen met vervangingsonderhoud van het fietspad langs de Westelijke Randweg;
voor financiële dekking het investeringsbudget voor reconstructie van de Westelijke Randweg te
gebruiken.

Inleiding
Voor voorjaar 2017 staat de start van de reconstructie van de Westelijke Randweg tussen de
Vroedschap en de N504 op het programma. Oorspronkelijk zou het fietspad langs de weg niet
gelijktijdig vervangen worden. De staat van onderhoud van het fietspad blijkt echter steeds slechter te
worden. Op sommige plekken ontstaan gevaarlijke situaties door hobbels in het wegdek. Daarnaast is
geconstateerd dat er scheuren ontstaan in het wegdek die duiden op een probleem aan de fundering
(wegzakken richting sloot). De reconstructie van de Westelijke Randweg biedt een mogelijkheid om
werk met werk te maken.
Beoogd resultaat
Een veilig en comfortabel fietspad langs de Westelijke Randweg.
Argumenten
1.1 Het voorkomen van gevaarlijke situaties voor (brom)fietsers
In het wegdek ontstaan steeds meer en hogere hobbels door wortelopdruk. De kans op
ongevallen en valpartijen als gevolg van deze hobbels wordt onaanvaardbaar hoog. Dit kan
leiden tot aansprakelijkheidsstelling van de gemeente. Het voorkomen van deze gevaarlijke
situaties valt onder de zorgplicht van de wegbeheerder.
1.2 In het wegdek zijn diverse schades geconstateerd
In het wegdek zijn onder andere kleine scheurtjes ontstaan die kunnen uitmonden in steeds
grotere schades. Daarnaast lijkt de rand van het fietspad te scheuren. Dit duidt erop dat de
fundering niet meer in goede staat is. Het repareren van de schades neemt de oorzaak niet
weg en is dus een oplossing voor korte termijn. Dit leidt tot hoge jaarlijkse onderhoudskosten.
Bij vervanging van het fietspad worden maatregelen getroffen om nieuwe schades te
voorkomen.
1.3 Door werk met werk wordt de overlast geminimaliseerd
Voor de aanleg van de rotondes bij de Geestweg en de Loopakker moet het fietsverkeer al
worden omgeleid. Door gelijktijdig het fietspad te vervangen wordt voorkomen dat het fietspad
later nogmaals wordt afgesloten. Ook financieel geeft dit een voordeel.
1.4 Goede en comfortabele fietspaden is een doelstelling in het Verkeer en Vervoerbeleid.
Het stimuleren van fietsen is op meerder punten een goed idee. Het leidt tot minder
autoverkeer en is bovendien goed voor de gezondheid. Het aanbieden van veilige en
comfortabele fietspaden is daarvoor een voorwaarde.

2.1 Het bestaande budget is voldoende om ook vervanging van het fietspad te bekostigen ..
Door een gunstige aanbesteding en subsidieverlening wordt niet het volledige beschikbare
budget gebruikt voor de reconstructie van de Westelijke Randweg. Er is voldoende financiële
ruimte om ook het fietspad te vervangen.

Kanttekeningen
1.1 Met klein onderhoud kan vervanging nog enige jaren worden uitgesteld
De hobbels kunnen worden weggehaald en de scheuren opgevuld. Op deze wijze kan de
vervangingsinvestering enige tijd worden uitgesteld, afhankelijk van de ontwikkeling van de
schades. Omdat de oorzaken niet worden weggenomen blijven de problemen echter
terugkomen. Op den duur leidt dit juist tot hogere kosten.
2.1 Het financiële voordeel als gevolg van de gunstige aanbesteding wordt lager
Hierdoor ontstaan hogere kapitaallasten voor de afschrijving van de investering. Met deze
kapitaallasten is echter al rekening gehouden in de begroting.

Communicatie
Vervangen van het fietspad wordt betrokken bij het project reconstructie Westelijke Randweg.
Communicatie wordt in dit project meegenomen.
Participatie (Interactief werken)
N.v.t.
Financiën
Voor het vervangen van het fietspad is een directieraming opgesteld. Gelet op de nog te houden
onderhandelingen met de aannemer, wordt in dit voorstel geen raming opgenomen. Dit is wel via de
griffie vertrouwelijk op te vragen.
Het niet uitgegeven budget vloeit aan het eind van het project weer naar de algemene middelen.
Vervolgstappen
Uitvoering van de reconstructie Westelijke Randweg en het fietspad staat gepland voor voorjaar 2017.
Uitvoering neemt meerdere weken in beslag.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
--Bijlagen ter informatie
--Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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drs. J.F.N. Cornelisse
burgemeester
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6
Vervangingsinvestering fietspad Westelijke Randweg

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 december 2016, nummer 10;

besluit:
1.
2.

in te stemmen met vervangingsonderhoud van het fietspad langs de Westelijke Randweg;
voor financiële dekking het investeringsbudget voor reconstructie van de Westelijke Randweg te
gebruiken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2017.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. J.F.N. Cornelisse
drs. G.J. de Graaf

