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Bijlage(n)

Beste leden en burgerleden,
Afgelopen zomer bent u geïnformeerd via een raadsbrief ( U19-011447 ) over de stand van zaken betreffende de
asfaltverharding van de Randweg West en Randweg Noord. In deze brief wordt u nader geïnformeerd over de huidige
stand van zaken.

Stand van zaken
Inmiddels is de voorbereiding afgerond en zijn de contracten aanbesteed waarbij aan de aannemer opdracht is verstrekt
binnen de raming van 590.000 euro excl. BTW.
Tijdens de eerste gesprekken met de aannemer zijn er een aantal zaken besproken zoals de reparatiemethoden,
planning, maar vooral de verwachte kwaliteit en levensduur van de asfaltverharding. De start van de werkzaamheden
was voorzien in het laatste kwartaal van 2019.
Op diverse plaatsen dient ook een funderingsverbetering te worden uitgevoerd waarbij ook vrijkomende materialen extra
onderzocht moet worden op PFAS ( poly- en perfluoralkylstoffen). Dit onderzoek gaat minimaal 6 weken duren en dat
betekent dat we verder in de winterperiode komen. De aannemer heeft aangegeven dat hij geen volledige garantie kan
geven op de kwaliteit van de asfaltverharding als deze later in de winterperiode wordt uitgevoerd.

Vervolgstappen
Als gevolg van deze vertraging worden de werkzaamheden op beide Randwegen medio april 2020 uitgevoerd. Hiervoor
wordt dan een aantal weekenden en nachten ingepland zodat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de weggebruikers.
De aannemer kan dan de garantie geven waaraan het asfalt moet voldoen.
Mocht er in de komende winterperiode opnieuw schade aan de asfaltverharding ontstaan, dan wordt deze direct
gerepareerd zodat de Randwegen veilig en begaanbaar blijven.
Zoals eerder geïnformeerd worden de kosten gedekt uit het product groot onderhoud wegen 2019 en 2020. Het
verplaatsen van de werkzaamheden naar 2020 heeft geen financiële gevolgen voor de reguliere begroting.
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