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Geachte raad- en burgerleden,
Het proces om te komen tot de aanleg van de randweg loopt voorspoedig. Met deze memo
brengen wij u op de hoogte over de hoofdlijnen en geven we een doorkijkje in de komende
stappen.
Bestemmingsplan: De Raad van State heeft met haar uitspraak van afgelopen zomer het
bestemmingsplan bestendigd. Daarmee is heel veel duidelijkheid gegeven. Helder is dat de
processtappen (juridisch) goed zijn gevolgd en dat nut en noodzaak deugdelijk zijn aangetoond.
Ook de vastlegging van het plan in een bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken
zijn goed bevonden.
Kavelruil/Grondverwerving: De eenduidige uitspraak van de RvS is voor de overheid prettig bij
de onderhandelingen over grondverwerving. Duidelijk is geworden dat de overheid, indien niet
meegewerkt wordt aan grondverkoop, sterk staat in een onteigeningsprocedure. Toch blijven
we streven naar minnelijke verwerving, vaak via kavelruil. Kavelruil loopt via de gemeente. Na
de uitspraak van de RvS hebben we nog enkele dossiers af kunnen ronden. Op dit moment zijn
we nog op 4 plekken in overleg, de overige gronden zijn aangekocht. De 4 percelen betreffen
zo’n 5% van de weglengte. We hebben nog steeds de verwachting (en hoop) er op alle plekken
minnelijk uit te komen.
Los van de kavelruil/minnelijke verwerving zijn in de zomer van 2018 door de provincie ook de
onteigeningen opgestart. Dat proces loopt door. Nu dus formeel nog op 4 adressen. Komen we
er minnelijk niet uit dan kiezen we voor het spoor onteigening.
Realisatie: De uitspraak RvS en de stand van zaken grondverwerving zijn dusdanig constructief
dat de provincie heeft besloten de opdracht voor realisatie op de markt te zetten. Op dit moment
staat de vooraankondiging uit. Op 1 maart start de werkelijke uitvraag. Aannemers kunnen dan
een plan indienen voor het maken van het definitief ontwerp en de realisatie
(Design&Construct). De voorlopige gunning is gepland op 19 juli en de definitieve op 30
augustus. Vanaf 1 september start de aannemer dan met de uitwerking van zijn definitief
ontwerp.
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Financieel: Op dit moment werken we binnen de beschikbare budgetten. De verwerving lijkt
binnen de prognoses haalbaar. Volgende stap is de uitvoering. Daarin volgt deze zomer een
belangrijk ijkmoment, de aanbesteding. Dan krijgen we echt inzicht in het budget vs verwachte
kosten.
Communicatie: Over twee weken komt een nieuwe nieuwsbrief uit met bovengenoemde info.
Daarmee houden we de omgeving op de hoogte. Publicatie daarvan zal ook in het weekblad
plaatsvinden en op onze website. Met de provincie wordt nagedacht over communicatie tijdens
de uitvoeringsfase. De aannemer krijgt daar een flinke rol in. De omgevingsmanager blijft
voorlopig het eerste aanspreekpunt.
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