
Subject: RE: Kosten A1 West aansuiting Hoevelaken
From: "Konijnenburg, Petra van (RDU)" <petra.van.konijnenburg@rws.nl>
Date: 18/01/2013 10:11
To: 'Rob Wesselingh' <rob.wesselingh@planet.nl>, "Schoofs, Ronald (RDU)" <ronald.schoofs@rws.nl>
CC: "joyce.ramsbotham@planet.nl" <joyce.ramsbotham@planet.nl>, 'Jan Lobeek' <j.lobeek@xs4all.nl>,
'Esther van Garderen VGBA' <vgba@online.nl>

Beste Rob en Jan,
 
Naar aanleiding van het telefoongesprek met Jan vorige week en de mail van Rob ben ik nagegaan wat de laatste
stand van zaken is met betrekking tot de kosten voor de aansluiting Hoevelaken van/naar Amsterdam.
 
Zoals jullie weten denkt de regio erover om de aansluiting Hoevelaken van/naar Amsterdam als eis mee te laten
nemen in het project knooppunt Hoevelaken. Dat gebeurt als de partijen de kosten voor de aanleg, inclusief
grondaankoop, beheer en onderhoud en BTW dragen. De partijen hebben afgelopen week op bestuurlijk niveau
afgesproken dat de regio de aansluiting Hoevelaken van/naar Amsterdam voor 13 mln als eis kan laten meenemen.
Dit bedrag is gebaseerd op prijspeil 2012 voor de aanleg, inclusief grondaankoop, beheer en onderhoud en BTW (21
%). De regio partijen bekijken momenteel gezamenlijk of zij dit geld bij elkaar leggen om de aansluiting in het
eisenpakket op te laten nemen of dat de aansluiting van/naar Amsterdam als wens met financiële bijdrage mee gaat.
 
Om het bedrag voor de aansluiting Hoevelaken van/naar Amsterdam te bepalen zijn de aanlegkosten opnieuw
doorgerekend met o.a. verschillende scenario’s voor de afkoop van beheer en onderhoud. Eén van deze scenario’s
sloot ten aanzien van aanleg op de door Provincie Gelderland genoemde 19 mln. Het ministerie heeft echter op basis
van deze doorrekeningen besloten dat de regio voor 13 mln de aansluiting Hoevelaken van/naar Amsterdam tot eis
kan verheffen. Dit is inclusief de afkoop van beheer en onderhoud voor 10 jaar. Dit bedrag is 1 mln hoger dan de
eerder genoemde 12 mln. Dit verschil komt doordat begin 2012 het bedrag voor de aansluiting was gebaseerd op
prijspeil 2011, BTW 19 %, en de kosten voor grondverwerving en beheer en onderhoud niet waren meegenomen.
 
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
 
Met vriendelijke groet,
Petra van Konijnenburg
 

Van: Rob Wesselingh [mailto:rob.wesselingh@planet.nl]
Verzonden: woensdag 9 januari 2013 20:31
Aan: Schoofs, Ronald (RDU); Konijnenburg, Petra van (RDU)
CC: joyce.ramsbotham@planet.nl; 'Jan Lobeek'; 'Esther van Garderen VGBA'
Onderwerp: Kosten A1 West aansuiting Hoevelaken
 
Hallo Ronald en Petra,
 
Jan Lobeek heeft dacht ik hierover Petra al aangesproken. Wij krijgen in een gesprek met statenleden Gelderland
plotseling te horen dat de kosten van de A1 West aansluiting (Amsterdam) geen € 12 miljoen zullen bedragen zoals
eerder is aangegeven, maar dat de raming  nu plotsklaps op € 19 miljoen uitkomt. Dit kan toch niet waar zijn.
 
Alle partijen werken hard om bijdragen te werven en te verzekeren om dit als EIS in BOK2 te krijgen en minder dan 3
weken voordat de partijen alle wensen en eisen ter tafel moeten brengen voor BOK2 wordt de raming ineens met
zo’n 60% verhoogd. Op deze manier kunt je toch geen redelijke zaken doen, want hoe kunnen bestuurlijke partijen
ineens een dergelijke verhoging gedekt krijgen? Dat is toch haast een onmogelijke opgave?
 
Het vriendelijk verzoek om ons alle informatie te verschaffen (tekeningen, ramingsdocument etc.) dat aan deze
nieuwe inschatting ter grondslag ligt. Dan kunnen wij in ieder geval met onze “lekenoog” kritisch kijken en bezien of
wij nog met ideeën kunnen komen hoe de kosten kunnen worden teruggebracht.
 
Dank,
 
Met vriendelijke groet,
 
Rob
 
Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar
Rob Wesselingh, Voorzitter
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