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1 Welk bedrag van de 3,8 mln is met het onderhavige gedeelte gemoeid? 

Wat betreft lengte is het circa 20% (zo'n 360 m op een totale lengte van circa 1.800 m). De kosten 
voor dit gedeelte zijn echter een stuk hoger, omdat op dit gedeelte wordt opgehoogd met circa 0,40 
m en de groeiplaatsen voor de bomen moeten worden ingericht. Onze inschatting is dat de 
verhouding op 70% / 30% ligt. Dus 30% van de kosten voor het deel van de Stadspolderring waar de 
bomen worden gekapt. 
Op basis van de Budget ramingen: 
Investeringskosten Stadspolderring (Ring zuid) oost ophoging    ca. 360 m ca € 1.250.000,-

Investeringskosten Stadspolderring (Ring zuid) overig deel          ca. 1.440 m ca € 2.600.000,- 
Totale investeringskosten Stadspolderring (Ring zuid)                 ca. 1.800 m ca € 3.850.000,- 

 
2 gaan de werkzaamheden uit van de gehele zuidelijke helft van de stadspolderring of 

gedeeltelijk?  
Gehele zuidelijke helft. 
 

3  Hoe is dit gefaseerd?  
In de fasering zoals die er nu ligt staan 9 fases, dit zou nog kunnen wijzigen n.a.v. overleg met 
aannemer en  nood- en hulpdiensten (verwachting is dat de kans op wijzigingen klein is, omdat er veel 
hofjes/straten met begin en eind aan de Stadpolderring liggen). 

4 kan specifieker worden aangegeven welk kader wordt bedoeld en klopt het dat de 
Wegennota 2020-2024 nog in startnotitiefase is? Het gemeentelijk rioleringsplan bevat 
geen specifiek beleidskader gericht op de stadspolderring, dus graag de vraag wat precies 
in de beantwoording wordt bedoeld.   

Het kader is de Wegennota 2014-2019 zie bijlage 6 blz 76. De nieuwe Wegennota 2021 -2025 is in 
voorbereiding, hiervan is de Startnotitie besproken. Definitieve nota zal in Q1 2021 worden 
aangeboden.  

5 Aangehaald wordt de begroting 2021 Kan specifieker worden aangegeven waar in de 
begroting melding wordt gemaakt van de Stadspolderring? Als het gaat over het MOP 
wordt de stadspolderring niet in deze begroting genoemd.  

Jaarlijks worden tientallen MOP projecten uitgevoerd afhankelijk van de staat van het onderhoud. 
Deze projecten worden niet afzonderlijk benoemd in de begroting, dit geldt ook voor de 
Stadspoldering.  
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