GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2019/52

MEMO
Aan

: de raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Start werkzaamheden N605 Randweg Boekel

Datum

: 10 oktober 2019

Tijdens de raadsvergadering van 3 oktober bent u geïnformeerd over de aanbesteding van de
randweg Boekel. U heeft daarbij gevraagd om nadere informatie, die geven wij met deze memo.
Gunning:
Afgelopen voorjaar is de provincie gestart met de openbare aanbesteding voor de realisatie van
de Randweg Boekel. Uiteindelijk hebben maar liefst acht aannemers een aanbieding gedaan
voor deze werkzaamheden. De provincie heeft deze plannen, naast de vastgelegde eisen,
onder andere beoordeeld op planning, beperking van hinder voor de omgeving en de werkwijze.
Op 30 augustus 2019 is de opdracht voor het realiseren van de Randweg Boekel officieel
gegund aan aannemer Dura Vermeer. De aanneemsom bedraagt € 5.832.000,-.
Ten opzichte van de provinciale raming een fors voordeel. De gemeente betaalt 25% van de
werkelijke uitvoeringskosten mee. Aangezien het werk nog moet starten vinden wij het
prematuur om nu al daarop een voorschot te nemen.
Planning
Dura Vermeer is momenteel bezig met inzichtelijk maken welke voorbereidende
werkzaamheden er zijn. Het project betreft namelijk een “Design & Construct” contract. Bij
dergelijke contracten is de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het
project. Omdat de aannemer het ontwerp nog moet uitwerken staat het komend jaar voor Dura
Vermeer in het teken van voorbereiding en het maken van het ontwerp. Buiten worden de
komende tijd voorbereidende werkzaamheden gepleegd zoals kappen van bomen en verleggen
van leidingen. De daadwerkelijke start van de aanleg staat gepland vanaf augustus 2020.
Gronden
Bijna alle gronden voor de aanleg van de Randweg zijn aangekocht. Momenteel is met twee
eigenaren nog niet tot definitieve overeenstemming gekomen. Eén dossier willen wij in de
decemberraad aan u voorleggen. Bij het andere dossier lijkt het erop dat we niet tot
overeenstemming komen en is de onteigeningsprocedure doorgezet.
Op 1 oktober hebben we het koninklijk besluit mogen ontvangen dat is ingestemd met de
gevolgde procedure en de voorgestelde onteigening. Naar verwachting kunnen we tijdig over
alle benodigde gronden beschikken.
Nu wordt ook helder wat de totale kosten van de verwerving zijn geworden. De provincie maakt
die balans nu op. Met een afzonderlijke memo zullen wij daar later op terugkomen.
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Stikstof
Recent is het één en ander gewijzigd in wetgeving rondom stikstof naar aanleiding van een
uitspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is definitief, daardoor verwachten we
daarin geen problemen. Er zijn voor de uitvoering nog andere vergunningen nodig, wellicht zijn
daarvoor nog nadere onderzoeken te verrichten. Momenteel brengt Dura Vermeer in
samenwerking met de provincie de gevolgen van de uitspraak in beeld. Vooralsnog verwacht de
provincie dat dit geen invloed heeft op de planning van de rondweg.
Nieuwsbrief
Gedurende het hele proces wordt de omgeving middels een nieuwsbrief op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen. In de bijlage bij deze memo vindt u de meest recente versie.
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