Geachte leden van de Griffie,
In RIB 25 staat te lezen dat de uitvoering bij de rioleringswerkzaamheden aan de Herenweg/Gageldijk
wezelijk anders is dan in eerste instantie in het plan was uitgewerkt. Er zijn extra werkzaamheden en
hogere kosten. (1,5 miljoen extra) En tot slot staat er dat langer uitstellen tot nog hogere kosten zou
leiden.
Onze technische vragen zijn dan ook als volgt:
Vraag 1
Van wanneer stamt het rioleringsplan en hoe frequent wordt deze bijgewerkt?
Antwoord 1
Het voorontwerp rioleringsplan en het riooladvies is in opdracht van de gemeente door een extern
bureau in 2016 opgesteld. Dit plan beschrijft de nieuwe situatie, de benodigde afvoercapaciteit van het
systeem en de eisen waaraan het systeem moet voldoen. Dit plan was de onderligger voor de verdere
technische uitwerking. Er zijn geen (externe) factoren opgetreden waardoor het plan aangepast moest
worden.
Vraag 2
a) Wanneer werd het bij het college bekend dat deze meerkosten nodig waren en op welke wijze
werden deze bekend?
b) Dit met het oog op de opmerking langer uitstellen?
c) Word aan de raad onderbouwing van de extra kosten verstrekt? Graag ontvangen we hiervan de
stukken.
Antwoord 2a
Tot en met maart 2019 is met het ingenieursbureau, de aannemer en de gemeente het ontwerp
aangepast. De aanpassing van de diepteligging heeft consequenties voor de huisaansluitingen, de
gemaalcapaciteit, de ligging kolken en raakvlakken met andere kabels en leidingen. Op het moment
dat het beeld compleet is, konden de extra kosten worden doorgerekend. Deze zijn door een extern
bureau beoordeeld. In april was het beeld compleet en is het college formeel geïnformeerd.
Antwoord 2b
Uit inspectie blijkt dat het rioolstel in erg slechte staat is. Het is op sommige plekken ingedrukt,
waardoor grote kans op verstopping en scheurvorming ontstaat. Uitstel van de werkzaamheden leidt
ook tot prijsindexatie. Met name de stortkosten van verontreinigde grond stijgen enorm.
Antwoord 2c
Bij de aanvraag voor aanvullend krediet zal een toelichting worden verstrekt op de extra kosten.
Vraag 3
De omwonenden zijn op 8 april 2019 geïnformeerd dat 23 april de werkzaamheden zouden starten.
Werd hier toen al rekening gehouden met deze meerkosten of was dit toen nog niet bekend?
Zo ja, waarom is de raad hiervoor niet actief geïnformeerd
Antwoord
Wij hebben geadviseerd om vanwege kostenstijgingen bij verder uitstel en mogelijke
vertragingsschade bij de aannemer en gelet op de huidige staat van het riool door te gaan met de
uitvoering van het werk. De raad is via een raadsinformatiebrief direct geïnformeerd over de
bestaande situatie.

