
 

 
 

Geachte leden van de commissie Fysiek Domein, 
 
Op 15 februari staat het Raadsvoorstel voor de reconstructiewerkzaamheden aan de 
Karel Doormanweg in Breukelen op de agenda. In het Raadsvoorstel wordt gevraagd om 
een krediet beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Karel Doormanweg.  
Deze vraag blijft ongewijzigd. Wat wel wijzigt is de planning van de werkzaamheden. Dit 
komt door het volgende: 
Stedin heeft 27 januari j.l. aangegeven dat de middenspanningskabel in het 
projectgebied vervangen moet worden. Dit is noodzakelijk omdat het huidige elektriciteit 
netwerk overbelast raakt als gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit en een 
toename van de terug geleverde energie door o.a. zonnepanelen. 
 
Idealiter vorm je bij de uitvoering van een project een werktreintje: de Nutsbedrijven 
starten met hun werkzaamheden, nemen een voorsprong en de civiele aannemer van de 
gemeente volgt en werkt alles netjes en definitief af.  
In het geval van de Karel Doormanweg moet Stedin voor het vervangen van de 
middenspanningskabel ook veel werk buiten ons projectgebied doen omdat deze kabel 
niet alleen in het projectgebied vervangen kan worden maar volledig vervangen moet 
worden tussen twee trafostations. Dit betekent dat Stedin niet alleen de 150 m kabel in 
ons projectgebied gaat vervangen maar circa 1,5 km kabel tussen de twee 
dichtstbijzijnde trafostations. 
Op het moment dat de civiele aannemer van de gemeente gelijktijdig zou starten met 
Stedin, moet hij na het opbreken van de verharding wachten tot Stedin gereed is met 
haar werkzaamheden voordat begonnen kan worden met het aanbrengen van de 
definitieve bestrating. Dit zou een lange periode van overlast betekenen voor de 
omgeving. Het is in dit geval beter om eerst de Nutsbedrijven hun werk te laten doen, 
het openbaar gebied zo lang mogelijk beschikbaar te houden en aansluitend aan de 
werkzaamheden van de Nutsbedrijven onze reconstructiewerkzaamheden uit te voeren. 
 
De voorlopige planning van Stedin is dat zij (onvoorziene zaken niet meegerekend) eind 
oktober 2022 de werkzaamheden kunnen afronden. Dit betekent dat de gemeente op zijn 
vroegst in november 2022 kan starten met de werkzaamheden in plaats van medio 2022 
wat oorspronkelijk de planning was.  
De winkeliers willen echter geen werkzaamheden aan de weg rond de feestdagen in 
december omdat ze dan omzetderving hebben. De gemeente wil bij de realisatie van de 
werkzaamheden nadrukkelijk rekening houden met de wensen en belangen van deze 
ondernemers.  
 
Hoe ziet de nieuwe planning eruit? 
De Nutsbedrijven starten met hun werkzaamheden in de zomerperiode en zijn gereed in 
oktober. Wij gaan de reconstructie werkzaamheden aanbesteden na de zomer van 2022 
en streven naar gunning in oktober/november 2022. De geselecteerde aannemer heeft 
dan 2 maanden de tijd om zijn organisatie in te richten en zijn materialen te bestellen en 
kan vervolgens begin 2023 starten met de uitvoering en voor de zomer van 2023 
opleveren. 
We hebben inmiddels met de winkeliers, de garagehouder en de Molukse kerk gesproken 
en hun geïnformeerd over de vertraging in de realisatie van de gemeentelijke plannen als 
gevolg van de noodzakelijke werkzaamheden van de Nutsbedrijven.  
Op 24 maart a.s. is er een digitale informatieavond om iedereen over de definitieve 
plannen en de bijbehorende planning te informeren.  
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