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Geachte Raad,
Door raadslid Jolien Schroot van de D66-fractie zijn op dinsdag 2 februari 2021 vragen
gesteld met betrekking tot Vragen o.g.v. artikel 39 Reglement van orde - 189. De
beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
Op 4 oktober 2018 heeft de Raad besloten de weg te herinrichten. In de laatste
informatiebrief over de renovatie van Leidseweg Noord deel Zuid nr 55 van 21 juli 2020
wordt verwezen naar de website Leidseweg Noord | Voorschoten. Op die pagina staat dat het
streven is om Q4 2020 te beginnen met de uitvoering. Inmiddels is het februari 2021, bijna
tweeënhalf jaar na het genomen Raadsbesluit.
Vraag 1. Wanneer start de uitvoering van de werkzaamheden?
De start van de werkzaamheden staat gepland op 26 april 2021. Echter, Alliander
(netbeheerder gasleidingen) dient eerst haar werkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan
het gemeentelijke werk. De planning van Alliander staat niet onder onze directe invloed. Er
lopen gesprekken om te zorgen dat deze werkzaamheden tijdig verricht worden. Naar
verwachting is de startdatum nu gesteld op eind mei 2021. Echter, dit is nog niet met
zekerheid te zeggen, Alliander heeft nog steeds planningrisico’s die zij aan het beheersen
zijn.
Vraag 2. Kan de Raad er op rekenen dat de uitvoering van de uitgestelde
werkzaamheden niet tot extra kosten leidt?
Vooralsnog heeft het niet geleid tot extra kosten. De gevraagde zekerheid kan pas worden
gegeven na afronding van het project, onze inzet is uiteraard gericht op beheersing van
kosten.
Vraag 3. Wil het college onderzoeken of na de uitvoering van de werkzaamheden
een regieslot kan worden ingesteld zodat aanwonenden de komende jaren
gevrijwaard blijven van werkzaamheden in de openbare ruimte?
Na uitvoering van de graafwerkzaamheden in een project geldt er standaard een graafrust.
Echter, er zijn meerdere partijen die werken in de Openbare Ruimte. In voorkomende
gevallen zijn niet alle partijen in staat zich te conformeren aan deze graafrust, denk hierbij
met name aan kabel- en leidingbeheerders. Gemeente heeft uiteraard wel de intentie de
graafrust te handhaven.
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Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Pagina 2 van 2

