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Geachte leden van de raad,
In oktober 2015 hebben wij u via brief U15-017036 op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking tot de
Randweg Zuid-West. Zoals u waarschijnlijk zelf ook geconstateerd heeft begint de randweg aardig vorm te krijgen.
Tegelijkertijd moeten wij echter constateren dat de problemen met de verlegging van kabels en leidingen blijven
aanhouden. Zoals eerder gemeld heeft dit zowel betrekking op het feit dat leidingen regelmatig niet blijken te liggen op de
in het KLIC-systeem (het centrale kabel- en leidingregister) aangegeven plaats. Anderzijds blijkt een aantal oude gas- en
waterleidingen van zodanige slechte kwaliteit dat ze alsnog vervangen dienen te worden. Bovendien liggen in bepaalde
wegvakken extreem veel kabels en leidingen, wat het extra moeilijk maakt om tracés te verleggen. Doordat de kabel- en
leidingbedrijven meer tijd vragen dan voorzien lopen we vertraging op in het gebruik nemen van de nieuwe weg.
Thans zijn wij begonnen aan het laatste traject van het kabel- en leidingtracé (het gedeelte bij het Shell-benzinestation en
de nieuwe brandweerkazerne). Ook hier doet zich een complicatie voor. Gezien de grote kans op de breuk van twee
belangrijke aanvoerleidingen voor gas en water naar Noordland is het niet verantwoord om over een reeds
gereedliggende wegfundering een onderbaanconstructie en asfalt aan te brengen. Wij wachten daarmee tot het moment
dat deze oude leidingen afgekoppeld zijn. Dit heeft alleen wel consequenties voorde planning.
Met zowel de kabel- en leidingbedrijven als met onze wegenbouwkundige aannemer Boskalis heeft intensief overleg
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een werkwijze, waarbij voor de laatste (complexe) werkzaamheden op het
gebied van kabels en leidingen bij de brandweerkazerne en het Shell-station in de periode van week 14 tot en met week
17 ruimte wordt gecreëerd voor de kabel- en leidingbedrijven. Voor week 13 zijn de gas- en waterleiding, die momenteel
het asfalteren in de weg staan, gereed en zijn de oude leidingen afgekoppeld. In week 13 zal geasfalteerd worden en zal
de rijbaan omgelegd worden. Dit betekent dat vanaf 4 april 2016 gebruik kan worden gemaakt van de randweg (in alle
richtingen en met toegang tot Noordland), zij het dat er op dat moment nog maar één rijstrook per richting beschikbaar is.
De randweg is dus vanaf dat moment functioneel te gebruiken, maar is nog niet volledig gereed. De weg zal in week 18
en 19 (half mei) worden afgebouwd en (voor het gehele tracé) van een nieuwe toplaag worden voorzien. Aangezien het
boomplantseizoen dan al geëindigd is zullen de bomen pas in het najaar van 2016 worden geplant.
De werkzaamheden verlopen voorde wegenbouwkundig aannemer Boskalis anders dan verwacht. Boskalis heeft
aangegeven over de financiële effecten te willen spreken. Die gesprekken vinden nu plaats. Vooralsnog gaan wij er van
uit dat eventuele consequenties zullen passen binnen de beschikbare middelen voor de randweg in de begroting. Zodra
hier meer duidelijkheid over bestaat zullen wij u hierover informeren.
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Ofschoon alle partijen zich bewust zijn van het belang van een goede planning en er zeer intensief overleg plaats vindt,
blijft met name het kabel- en leidingwerk zeer complex en gevoelig voor vertraging. Wij doen er alles aan om verdere
vertraging te voorkomen, maar kunnen dit niet volledig uitsluiten.
Wij gaan er van uit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek- de Vries, bereikbaar via
telefoonnummer (0164) 277657.
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Hoogachtend,
Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

