COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Afronding inspraakprocedure herinrichting Ouverturelaan
Te besluiten om
1. Gelet op de reacties op het in de inspraak gebrachte herinrichtingsplan voor de
Ouverturelaan, dit plan ongewijzigd vast te stellen.
2. De inspraakprocedure voor genoemd herinrichtingsproject af te ronden door
vaststelling van bijgevoegd inspraakrapport en de daarbij horende tekening, waarin
de ontvangen reacties zijn becommentarieerd.
Inleiding
Omdat de woningbouw in Lansingh-Zuid zijn definitieve vorm krijgt, ontstaat ook de behoefte
aan een definitieve inrichting van de Ouverturelaan. Op maandag 12 maart 2012 is een
informatiebijeenkomst gehouden over het herinrichtingsplan voor de Ouverturelaan. Tijdens
deze bijeenkomst zijn een aantal reacties op het plan ontvangen.
In het bijgevoegd inspraakrapport zijn alle reacties weergegeven en van commentaar
voorzien.
De reacties hebben uiteindelijk niet tot aanpassing van het in de inspraak gebrachte plan
geleid. Wel is er na aanleiding van de inspraak nader overleg gevoerd met de omwonenden,
vertegenwoordigd in een werkgroep, over het verbeteren van de oversteekbaarheid van de
Ouverturelaan. Er is een nadere verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een
middeneiland op de Ouverturelaan ter hoogte van Landgoed Singraven/Landgoed
Duivenvoorde te realiseren. Uit de nadere verkenning is echter gebleken dat dit niet op een
verkeersveilige wijze is in te passen. Het plan is daarmee op dit punt niet gewijzigd.
Voor onze reactie op de overige punten verwijs ik u naar het inspraakrapport.
Financiën
De inspraakreacties leiden niet tot wijziging van de eerder gemaakte kostenraming voor het
plan. In de raadsvergadering van 22 maart is een aanvullend krediet ad € 457.498,beschikbaar gesteld ten laste van het algemene deel van de grondexploitatie Lansingh-Zuid.
Dit krediet wordt vanwege de gefaseerde uitvoering in twee fasen besteed. Voor uitvoering
van de eerste fase wordt € 270.023,- excl. BTW aangewend. Een nadere specificatie van de
kosten voor de eerste fase is opgenomen in het financiële overzicht dat is bijgevoegd bij dit
advies.
Communicatie
Gebruikelijk is dat de inspraakprocedure wordt afgerond met uw besluit tot vaststelling van
het inspraakrapport en de tekening. Het vastgestelde inspraakrapport wordt verstuurd naar
de bewoners die een reactie op het plan hebben ingediend. Daarnaast wordt via de
gebruikelijke kanalen gecommuniceerd over de uitvoering van de werkzaamheden.

Uitvoering
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden nabij de school OBS
Kortland en aan de kruispunten Ouverturelaan – Landgoed Goedenraad en Ouverturelaan –
Landgoed Vilsteren worden begin 2013 uitgevoerd. De overige werkzaamheden, onder
ander het aanpassen van de parkeerplaatsen, worden uitgevoerd in combinatie met de
inrichting van de buitenruimte voor het plangebied Symfonia. In de bijlage bij dit advies is het
totale ontwerp voor de herinrichting en het ontwerp voor de eerste fase van het project
opgenomen.
Bijlagen
1. Inspraakrapport
2. Tekening totaal ontwerp
3. Financieel overzicht fase 1
4. Ontwerp werkzaamheden fase 1
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