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*Z00D6E3FC39* 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 280.000,- exclusief BTW ten behoeve van de aanleg van 

drukriolering gelegen aan de Oukoop, te Nieuwer Ter Aa. 
2. Het krediet ten laste te brengen van het “investeringsplan 2013 – 2017” (verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan). 
3. - De kosten voor het bouwkundige deel van de drukriolering af te schrijven in 40 jaar door middel 

van een jaarlijkse annuïtteit van € 8252,14, uitgaande van een rentepercentage van 3,5%; 
 - de kosten voor het electrische/mechanische gedeelte van de drukriolering af te schrijven in 

15 jaar door middel van een jaarlijkse annuïtteit van € 9010,27, uitgaande van een 
rentepercentage van 3,5%. 

 
 
Samenvatting 
 
 
Langs de rivier de Angstel moeten nog 9 woningen en een woonboot worden aangesloten op riolering. In 
2007 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart. Door de aanleg van de is A2 destijds het  project stil komen 
te liggen. Op grond van de Wet milieubeheer en de “Beleidsnota ontheffingen zorgplicht riolering provincie 
Utrecht” is er voor de woningen ontheffing verleend om te blijven lozen op de huidige voorzieningen totdat 
de A2 gereed is.  
Gevraagd wordt om voor de werkzaamheden een krediet beschikbaar te stellen van € 280.000,- exclusief 
BTW. Het krediet ten laste te laten komen van het “investeringsplan 2013 – 2017” (investering verbreed 
Gemeentelijk Rioleringsplan). 
 
 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Kredietaanvraag aanleg drukriolering Oukoop te Nieuwer ter Aa 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 november 2013 
 
Werksessie 
5 november 2013 

 

Portefeuillehouder 
P. de Groene eur ing 
Afdeling 
Wijken en kernen 
Opsteller 
marc.bruins.slot@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/24046-VB/13/03242 
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Inleiding 
In 2007 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van drukriolering voor negen woningen en een 
woonboot in Nieuwer ter Aa. Deze woningen en woonboot liggen langs de rivier de Angstel. Het betreft 
hier de percelen Oukoop nummer 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 8, 11 en 12. Door de aanleg van de A2 is destijds het 
project stil komen te liggen.  
Op grond van de Wet milieubeheer en de “Beleidsnota ontheffingen zorgplicht riolering provincie Utrecht” 
is er voor de woningen ontheffing verleend om te blijven lozen op de huidige voorzieningen totdat de A2 
gereed is. Deze ontheffing was uiterlijk geldig tot 31 december 2011. In verband hiermee willen wij de 
drukriolering zo snel mogelijk realiseren. De aanbesteding van het project staat gepland in de eerste week 
van november en de uitvoering half november (gunning zal plaatsvinden onder voorbehoud 
kredietverlening raad). Het Inkoop Bureau Midden Nederland ondersteunt de gemeente bij de 
aanbesteding. De totale kosten voor dit project zijn begroot op € 280.000,-- exclusief BTW. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
- Het realiseren van een goed werkend rioleringssysteem.  
 
Argumenten 
- Op grond van Wet milieubeheer en “Beleidsnota ontheffingen zorgplicht riolering provincie Utrecht” 

heeft gemeente Stichtse Vecht de plicht om te zorgen voor een goede riolering.  
- Door de aanleg van een drukriolering is men niet meer aangewezen op het gebruik van een 

septictank. 
- De provinciale ontheffing is geruime tijd geleden verlopen. 
 
Kanttekeningen 
- De kosten voor de aanleg van de drukriolering zijn niet meegnomen in het vGRP (verbreed 

Gemeentelijk Rioleringsplan). Dit komt omdat het project stil is komen te liggen door de aanleg van 
de A2 en dat het project destijds niet  is opgenomen in investeringsplannen. Gezien onze verplichting 
om te zorgen voor een goede riolering is het voorstel om dit project ten laste te laten komen van het 
“Investeringsplan 2013 - 2017”.   

- De zakelijke rechten met de eigenaren van de percelen moeten nog gevestigd worden.  
- De omgevingsvergunning moet nog worden aangevraagd. Deze omgevingsvergunning moet binnen 

zijn voor aanvang van werkzaamheden. 
- Omdat een deel van de werkzaamheden gerealiseerd wordt langs een EHS (ecologische 

hoofstructuur) wordt er onderzoek verricht of dit ook gevolgen heeft voor flora en fauna. Mocht dit 
gevolgen hebben voor flora en fauna dan wordt er een ontheffing aangevraagd. 

 
Communicatie 
- Voor aanvang van werkzaamheden dient de aannemer het werk af te stemmen met de eigenaren van 

de percelen en overige belanghebbenden. 
- De gemeente opzichter zal 1 op 1 contact hebben met bewoners en eigenaren van percelen. 
Financiële paragraaf 
De kosten voor de aanleg van de drukriolering zijn niet meegnomen in het vGRP (verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan). Dit komt omdat het project stil is komen te liggen door de aanleg van de A2 en dat het 
project destijds niet  is opgenomen in investeringsplannen. Voorgesteld wordt om dit project ten laste te 
brengen van het “Investeringsplan 2013 - 2017”.  Het financieren van het project Oukoop kan binnen het 
“Investeringsplan 2013 – 2017” omdat het project Schepersweg definitief niet wordt uitgevoerd. Voor het 
project afkoppelen Schepersweg is binnen het vGRP een bedrag van € 325.000,-- exclusief BTW 
gereserveerd.  
 
Volgens de regels van “invulling praktijk nieuwe aanbestedingswet” mag de voorbereiding (dienst) 1 op 1 
worden aanbesteed en de uitvoering (werken) meervoudig onderhands. Gezien het feit dat de 
voorbereiding 1 op 1 mag worden aanbesteed is er voor gekozen om ingenieursbureau Tauw de 
voorbereidingswekzaamheden te laten uitvoeren omdat Tauw in 2007 bij het project is betrokken geweest.  
 
De totale kosten voor de aanleg van deze drukriolering zijn begroot op € 280.000,-- exclusief BTW.  
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De kosten voor het  bouwkundige deel van de drukriolering wordt afgeschreven in 40 jaar door middel van 
een jaarlijkse annuïteit van € 8252,14 uitgaande van een rente percentage van 3,5%. De kosten voor het 
electrische/mechanische gedeelte van de drukriolering wordt afgeschreven in 15 jaar door middel van een 
jaarlijkse annuïteit  van € 9010,27 uitgaande van een rente percentage van 3,5%. 
 
Toezicht en directievoering wordt door de gemeente Stichtse Vecht zelf uitgevoerd. 
 
Juridische paragraaf 
De aanbestedingsjurist van IBMN verzorgt de aanbesteding van het werk. 
 
Risicoparagraaf 
De volgende risico’s kunnen vertraging opleveren voor de planning van het project: 
- Een te hoge of lage inschrijving. 
- Inschrijving van aannemer voldoet niet.  
- Door natte weersomstandigheden kan men niet op de percelen werken. Voertuigen kunnen  

wegzakken en schade aanbrengen aan het land. 
- Het niet op tijd leveren van de pompputten.   
- Aanwezigheid van beschermde planten – en diersoorten. 
- Het niet tijdig ontvangen van  vergunningen/ontheffingen. 
 
Duurzaamheidaspecten 
Bij de meervoudige onderhandse aanbesteding worden bedrijven geselecteerd die milieu bewust werken.  
 
Overige aspecten 
Social Return wordt breed toegepast bij alle inkopen (aanbestedingen) met een waarde groter dan 
€ 100.000,-- exclusief BTW. Hetzelfde geldt bij subsidieverlening, waarvoor eenzelfde bedrag als drempel 
wordt gehanteerd. Gezien de uitvoeringskosten van het project is Social Return opgenomen in de 
aanbestedingsvoorwaarden.  
 
 
24 september 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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