Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

college van Burgemeester en wethouders
Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

.

. ,-,

.

,

Aan de Gemeenteraad

Website: www.rotterdam.nl
E-mail: db@bsd.rotterdam.nl
Fax:010-4172244
, t,
Inlichtingen: B.R. Buitenhek
Telefoon: 010-489 3622
Uw brief van: Uw kenmerk: -Ons kenmerk: 09/10604 / Aantal bijlagen: Betreft: Herinrichting 's
Gravendijkwal/Henegouwerlaan
Datum: 17 februari 2010

Uw raad heeft in de motie Harreman/Duys/Verwijs/Sonnevetd,2009/2090van 9 juli 2009 het
volgende overwogen en verzocht:
i
Overwegende dat:
a. de raad het college in een eerdere motie heeft verzocht nog in deze bestuursperiode een
aanvang te maken met de overkapping van de 's-Gravendijkwal;
b. het naar voren halen van infrastructurele werken in tijden van economische recessie extra
gewenst is;
c. door de lagere prijzen veroorzaakt door de economische crisis juist nu financieel voordeel
valt te halen uit het aanbesteden van infrastructurele werken;
Nog deze bestuursperiode te komen met een besteksklaar plan voor de overkapping /
ondertunneling van de 's-Gravendijkwal - Henegouweriaan en dit plan nog deze
bestuurperiode ter besluitvorming, inclusief financiële dekking, aan de gemeenteraad voor te
leggen.
Het uitgangspunt bij de uitwerkingsfase is het door uw raad vastgestelde beleid zoals
verwoord in de Stadsvisie 2030, het Verkeersplan Binnenstad en het vastgestelde beleid voor
de binnenstad (Binnenstadsplan 2008-2020).
Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de uitwerkingsfase van het project herinrichting
's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan met als doel aan bovengenoemde motie tegemoet te
komen. Daarbij hebben we ons geconcentreerd op de volgende producten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Programma van Eisen (functioneel)
Stedenbouwkundige/Architectonische impressie incl. Cultuurhistorische
aspecten
Ontwerp Civiele techniek (niveau VO min)
Raming (niveau VO min), incl. uitvoeringsplanning
Risicoanalyse incl. financiële paragraaf
Aanbestedingsstrategie incl. advies

om daarmee de financiële bandbreedte van het project en de daaraan gekoppelde
risicoanalyse in beeld te brengen.

In de commissievergadering ESMHV van 11 februari j.l. is gesproken over het ontbreken van
een projectgerelateerd financieringsvoorstel.

Blad: 2/2
Datum:
Kenmerk: 09/10604

Gelet op de huidige stand van uitwerking van het project (uitwerkingsfase) hebben wij thans de
volgende besluiten genomen:
- Als eerste wordt het Trajectdee! Rochussenstraat tot aan de 1e Middellandstraat (TRM) in
een definitief ontwerp (DO) uitgewerkt, zodat een definitief uitvoeringsbesluit over dit
trajectdeel eind 2010 (tijdens de najaarsretraite) genomen kan worden en de benodigde
gelden in de voorjaarsretraite 2010 kunnen worden gereserveerd. Wij beschouwen dit
onderdeel als een "no regret'- deel van het totale tracé 's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan en
vragen uw raad onze keuze te onderschrijven.
- Daarnaast hebben wij opdracht gegeven om voor het overige deel 1e Middellandstraat Bentinckplein (TMB) - aansluitend op de analyse van de verkeersafwikkeling - de bestaande
opdracht uit te breiden tot een studie naar varianten voor dit deel van het tracé.
Deze varianten hebben betrekking op o.a. de mogelijkheid van een 2x2 onderdoorgang
Weena/Beukelsdijk, een mogelijke ondergrondse afslag Henegouwerlaan -Weena en het
uitdiepen van de Statentunnel in relatie met TramPlus lijnvoering. Een en ander in lijn met
hetgeen de commissie ESMHV op 15 oktober 2009 heeft verzocht.
Hierdoor wordt het mogelijk medio 2010 tot een integrale afweging en keuze voor dit tracédeel
(TMB) te komen en in de voorj aars re traite 2010 de gelden te reserveren ten behoeve van de
verdere uitwerking van de planstudie.
In de bijlage zijn de betreffende trajectdelen aangegeven.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de actuele stand van
zaken van het project en de hierin door ons gemaakte keuzes.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De Burgemeester,
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