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Procesaanpak uitvoering bestuursakkoord onderzoek westelijke randweg 

Kennisnemen van: 

Het procesvoorstel met de volgende onderdelen: 
Interviews met de fracties over de aspecten die van belang zijn voor het onderzoek westelijke 
randweg; 
Formeren onafhankelijke commissie van experts; 
Formuleren onderzoeksopzet; 
Bespreken onderzoeksopzet in een raadsbijeenkomst; 
Raadsvoorstel met plan van aanpak, planning, kostenraming en dekkingsvoorstel; 
Aanbesteding onderzoeken; 
Uitvoering onderzoeken. 

De overige processtappen zijn nog onbekend en komen te zijner tijd in het hierboven genoemde plan van 
aanpak aan de orde. 

Inleiding: 

Op 23 februari jl. hebben de fracties van uw raad het bestuursakkoord 2017 ondertekend. In dit 
bestuursakkoord neemt u een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een stabiel bestuur tot de 
verkiezingen in maart 2018. Onderdeel van uw bestuursakkoord is een breed onderzoek naar de noodzaak 
van een westelijke randweg. 

In uw bestuursakkoord zijn de volgende afspraken geformuleerd: 
Er komt een breed onderzoek naar de noodzaak van een westelijke randweg, waarbij alle fracties 
kunnen aangeven welke aspecten voor hen van belang zijn in hun afwegingen. Deze aspecten 
worden meegenomen in het onderzoek. Het doel is om zoveel mogelijk objectieve gegevens te 
verzamelen; 

Een onafhankelijke commissie van experts adviseert de raad bij de opzet van het onderzoek, 
functioneert als begeleidingscommissie tijdens het onderzoek en adviseert de raad over het te 
nemen besluit; het advies zal als zwaarwegend advies aan de raad gelden; 

Indien uit het onderzoek blijkt dat een westelijke randweg noodzakelijk is, maakt de raad daar met 
prioriteit geld voor vrij in de begroting. 

Vooruitlopend daarop wordt in de vorm van een reserve in de begroting een investeringsfonds grote 
infrastructurele projecten gevormd. Dit fonds wordt voor het eerst gevoed uit het overschot op de 
jaarrekening 2016; bij de begroting voor 2018 kunnen hiervoor aanvullende voorstellen worden gedaan. 



In deze RIB wordt toegelicht hoe aan bovenstaande afspraken invulling wordt gegeven. 

Kernboodschap: 

U heeft ons college gevraagd om zoveel mogelijk objectieve gegevens te verzamelen over de aspecten die 
voor uw fracties van belang zijn in de afweging om de noodzaak van een westelijke randweg te kunnen 
bepalen. 

Te onderzoeken aspecten 
Wat de westelijke randweg wel of niet noodzakelijk maakt kan voor iedere fractie anders zijn. Om iedere 
fractie in de gelegenheid te kunnen stellen om aan te geven welke aspecten dit betreft, stellen we voor om 
bij de verschillende fracties langs te gaan en iedereen dezelfde vragen voor te leggen. Hierbij kan gedacht 
worden aan vragen over het tracé, het tijdspad en over de inhoudelijke onderzoeken. Hierdoor weten we 
zeker dat iedereen voldoende in de gelegenheid is geweest om zijn input te geven. Van elk gesprek wordt 
een verslag gemaakt die ter goedkeuring aan de betreffende fractie wordt voorgelegd. Hiermee wordt extra 
geborgd dat we alles juist geïnterpreteerd hebben zodat hier in een later stadium geen misverstanden over 
kunnen bestaan. 

Onafhankelijke commissie van experts 
Bij de interviews wordt ook aan uw fracties de vraag gesteld hoe u de onafhankelijke commissie van 
experts voor u ziet, welke rol deze moet vervullen en wie hierin plaats moeten nemen. Ook deze informatie 
zal in de verslagen worden opgenomen. Op basis van de vastgestelde verslagen worden alvast mensen 
benaderd om plaats te nemen in de onafhankelijke commissie van experts. Het vaststellen van de exacte 
rol van de commissie is onderdeel van de onderzoeksopzet en het plan van aanpak. 

Onderzoeksopzet 
Op basis van alle verslagen wordt een onderzoeksopzet geformuleerd. In deze onderzoeksopzet worden 
alle aspecten die voor uw fracties van belang zijn om te onderzoeken benoemd. Ook wordt toegelicht wat 
er precies onderzocht moet worden en op welke vraag het onderzoek antwoord moet geven. Verder wordt 
toegelicht in hoeverre het mogelijk is om het aspect binnen de beschikbare tijd te onderzoeken. De 
onderzoeken worden in een tijdsplanning gezet om de doorlooptijd van de verschillende aspecten 
inzichtelijk te maken. Tot slot wordt de rol van de onafhankelijke commissie van experts uitgeschreven. 
Deze wordt collectief in concept met de fracties besproken. 

Raadsvoorstel 
Uiteindelijk wordt een raadsvoorstel opgesteld. Hierin wordt een voorstel gedaan voor vervolgstappen. De 
onderzoeksopzet (inclusief planning, kostenraming en dekkingsvoorstel) vormt de input voor het 
raadsvoorstel en wordt als bijlage toegevoegd. Over het raadsvoorstel dient vervolgens een besluit te 
worden genomen. Dit raadsvoorstel wordt uiterlijk in Q3 opgeleverd. 

Financiën: 

Het plan van aanpak bevat een dekkingsvoorstel voor het uitvoeren van de onderzoeken. Een raming van 
de kosten kan pas worden gemaakt wanneer bekend is welke aspecten onderzocht dienen te worden. Het 
raadsvoorstel zal dan ook een raming van de kosten en een dekkingsvoorstel bevatten. 

Vervolg: 

Ons college heeft het bureau Procap ingeschakeld om de startfase van dit onderzoek te begeleiden. Uw 
fractie kan binnenkort een uitnodiging tegemoet zien voor de eerdergenoemde interviews. 

Aanbesteding onderzoeken 
Na het besluit van uw raad over het pakket van te onderzoeken aspecten, de planning en de dekking, kan 
het uitvoeren van de onderzoeken worden aanbesteed. De mate van verscheidenheid van onderzoeken 
bepaalt of we dit bij meerdere partijen of bij één partij kunnen uitvragen. Deze stap is dus erg afhankelijk 
van de aspecten die onderzocht moeten worden. Hier wordt in het plan van aanpak nader aandacht aan 
besteed. 



Uitvoering onderzoeken 
De onderzoeken worden uitgevoerd door een extern bureau. Door middel van voortgangsgesprekken en 
tussentijdse rapportage wordt een vinger aan de pols gehouden m.b.t. de uitvoering en de planning. 
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