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Uitvoeringskrediet tunnel Poelgeest-Merenwijk.

 Leiden, 14 oktober 2005.

Wij willen u voorstellen om tussen de Oegstgeester wijk Poelgeest en de Leidse Merenwijk een tunnel
onder het spoor aan te leggen.

De commissie Poelgeest heeft hiertoe in haar bindend advies van 9 november 2004 opdracht verstrekt
aan gemeente Leiden. De afweging óf deze tunnel er moet komen is hiermee op zichzelf genomen geen
punt van discussie meer.

Uitvoering gevend aan dit bindend advies, constateert het College dat de uitvoerende werkzaamheden
volgend jaar moeten starten (uiterlijk vóór half november 2006). Om hieraan te kunnen voldoen moet
het College op zo kort mogelijke termijn een overeenkomst aangaan met ProRail dat de voorbereiding en
uitvoering van het project uitvoert.

Het college constateert dat zij hiermee vooruitloopt op een uiteindelijk Raadsbesluit en hetgeen in de
financiële verordening is opgenomen. Nadat het aanbestedingsresultaat bekend is zal de Raad
geïnformeerd worden inzake de uiteindelijke kosten. Om moverende redenen informeert het College de
Raad in ieder geval vooraf en neemt pas een besluit, nadat de Raad in de gelegenheid is gesteld (binnen
een termijn van 2 weken) zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover
het niet bij de begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen betreft.

Financiële dekking
De totale kosten van de investering bedragen € 7.000.000,== waarvan € 4.100.000,== wordt bijgedragen
door derden (Provincie Zuid Holland en Gemeente Oegstgeest) de kosten voor de Gemeente Leiden
bedragen € 2.900.000,==. Omdat de realisatie onder verantwoordelijkheid van ProRail geschiedt is het
netto krediet van € 2.900.000,== toereikend. In het meerjareninvesteringsplan bij de begroting 2006 is
met deze investering rekening gehouden onder de naam Tunnel Oegstgeest Merenwijk bij het programma
Bereikbaarheid. Hier is een netto investeringsvolume gereserveerd van € 4.500.000,== Na de
aanbesteding kan het restant van € 1.600.000,== (€ 4.500.000,--  minus € 2.900.000,==) vrijvallen. Dit
wordt via de regulier rapportages gemeld.

De kapitaallasten van de investering bedragen:
Rente € 2.900.000 x 4,5% = € 130.500 (A)
Afschrijving € 2.900.000 x 2,5% = €  72.500 (B)
Totale kapitaallasten € 203.000 (A+B)
De kapitaallasten van de investering vanaf 2009 zullen worden gedekt uit het programma Bereikbaarheid.

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

 Burgemeester en Wethouders van Leiden,
 de Secretaris, de Burgemeester,
 P.I.M. v.d. WIJNGAART. H.J.J. LENFERINK.

De Raad der gemeente Leiden;

Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr. 05.0113 van 2005);



B E S L U I T:

1. in te stemmen met de aanleg van de tunnel tussen de Oegstgeester nieuwbouwwijk Poelgeest en de
Leidse Merenwijk;

2. de aanleg te dekken uit het reeds bij de programmabegroting 2006 beschikbaar gestelde krediet van
€ 2.900.000 (ex BTW);

3. de kapitaallasten van dit krediet vanaf 2009 ten laste te brengen van het programma Bereikbaarheid.

Gedaan ter openbare vergadering van

  de Griffier, de Voorzitter,

BW051147



B&W-nr.: 05.1147 d.d. 14-10-2005
Onderwerp Uitvoeringskrediet Tunnel Poelgeest - Merenwijk

BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie ROWR

1 De Raad voor te stellen:
a In te stemmen met de aanleg van de tunnel tussen de Oegstgeester nieuwbouwwijk Poelgeest en

de Leidse Merenwijk,
b Hiervoor een krediet van € 2.900.000 (ex BTW) beschikbaar te stellen,
c De kapitaallasten van dit krediet vanaf 2009 ten laste te brengen van het programma

Bereikbaarheid.
2 De kapitaallasten van dit krediet vanaf 2009 ten laste te brengen van het product Verkeer en

Vervoert dat valt onder het programma Bereikbaarheid.
3 Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de burgermeester om de directeur van de dienst

Bouwen en Wonen C. Martinot te machtigen, om met ProRail een overeenkomst voor het maken
van het bestek en de realisatie van de tunnel te ondertekenen.

Samenvatting

De planning rond het project Tunnel Poelgeest – Merenwijk is zeer ambitieus.
Gelet op het feit dat de commissie Poelgeest in november 2004 een bindend advies heeft gegeven is het
project op zichzelf genomen geen punt van discussie meer. De gemeente houdt zich aan dit bindend
advies en wil zo snel mogelijk starten met de bouw van de tunnel.

Het College constateert dat de door ProRail uit te voeren werkzaamheden zo snel mogelijk moeten
worden opgestart. Om deze reden zal het College op zo kort mogelijke termijn een definitieve
overeenkomst aangaan met ProRail.

Thans heeft het College ingestemd met de kredietaanvraag voor de bouw van de tunnel tussen Poelgeest
en Merenwijk. Dit krediet is noodzakelijk om een overeenkomst aan te kunnen gaan met ProRail. Deze
kredietaanvraag wordt aan de Raad ter besluitvorming aangeboden.



RAADSAANBIEDINGSFORMULIER

Ruimte en Grond
REG.NR: 05.1147

Voorstel
van

: J.E. Veen B&W

Telefoon : 516 57 84 Portefeuillehouder(
s)

: Ron Hillebrand

Email : j.e.veen@leiden.nl Datum B&W : 14 oktober 2005

Titel:
Uitvoeringskrediet Tunnel Poelgeest – Merenwijk

Voorstel:
4 In te stemmen met de aanleg van de tunnel tussen de Oegstgeester nieuwbouwwijk Poelgeest en de

Leidse Merenwijk
5 Hiervoor een krediet van € 2.900.000 (ex BTW) beschikbaar te stellen
6 De kapitaallasten van dit krediet vanaf 2009 ten laste te brengen van het programma Bereikbaarheid.

Korte inhoud document:

Het College stelt de Raad voor om tussen de Oegstgeester wijk Poelgeest en de Leidse Merenwijk een tunnel
onder het spoor aan te leggen. De commissie Poelgeest heeft hiertoe in haar bindend advies van 9
november 2004 opdracht verstrekt aan gemeente Leiden. De afweging óf deze tunnel er moet komen is
hiermee op zichzelf genomen geen punt van discussie meer.

Uitvoering gevend aan dit Bindend Advies, constateert het College dat de uitvoerende werkzaamheden
volgend jaar moeten starten (uiterlijk vóór half november 2006). Om hieraan te kunnen voldoen moet het
College op zo kort mogelijke termijn een overeenkomst aangaan met ProRail dat de voorbereiding en
uitvoering van het project uitvoert.

Het college constateert dat zij hiermee vooruitloopt op een uiteindelijk Raadsbesluit en hetgeen in de
financiële verordening is opgenomen. Nadat het aanbestedingsresultaat bekend is zal de Raad
geïnformeerd worden inzake de uiteindelijke kosten. Om moverende redenen informeert het College de
Raad in ieder geval vooraf en neemt pas een besluit, nadat de Raad in de gelegenheid is gesteld (binnen een
termijn van 2 weken) zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het
niet bij de begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen betreft.

Soort onderwerp:
(I/M/B)

Besluitvormend

Deadline behandeling
raad

9 november 2005

Financiële consequenties De kosten voor de Gemeente Leiden bedragen € 2.900.000,==. In het
meerjareninvesteringsplan bij de begroting 2006 is met deze investering rekening
gehouden onder de naam Tunnel Oegstgeest Merenwijk bij het programma
Bereikbaarheid.
De kapitaallasten van de investering bedragen € 203.000,== en zullen vanaf
2009 worden gedekt uit het programma Bereikbaarheid.

Commissie: (naam commissie) d.d. (datum Gemeenteraad d.d. (datum raad)



commissie)
Griffie: par. d.d.       Naam:       Tst

516     \
Emailadres:      


