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.
Vervolgvraag op het antwoord bij vraag 1
Graag zouden wij Inzage krijgen van het bestek, met de daarbij behorende
aangeboden inschrijvingen (inclusief de namen van de bedrijven) met de criteria
waarvoor de aannemer(s) de werkzaamheden de opdracht kregen.
Antwoord vervolgvraag
U bent van harte welkom om de aanbestedingsdocumenten op het gemeentehuis in
te komen zien. Wij moeten u er wel op wijzen dat een groot deel van de gevraagde
informatie op basis van de WOB en de Aanbestedingswet 2012 niet openbaar is en
ook vertrouwelijk moet blijven. Dit betreft in ieder geval de inschrijvingen, de
waardering en de namen van de partijen die hebben ingeschreven.
Vraag 1:
De eerste kilometer van de Gageldijk is nu gedaan. Worden er in de volgende
kilometer ook meerwerk of is dat nog niet in kaart gebracht?
Antwoord 1
De extra kosten hebben betrekking op het dieper leggen van het hele tracé en niet
alleen voor het eerste stuk Gageldijk. De kosten voor de extra ontgraving en afvoer
en aanvoer van grond, aanpassen van de gemalen en huisaansluitingen zijn hierin
opgenomen. Onvoorziene omstandigheden, zoals bijv. archeologie en (aanvullende)
bodemverontreiniging, blijven een risico. Extra kosten zijn dan niet geheel
uitgesloten. Vanzelfsprekend proberen we deze te minimaliseren.
Bij navraag blijken de stortkosten van vervuilde grond de laatste drie maanden niet
enorm gestegen. Op basis van welke informatie komt de gemeente Stichtse Vecht
wel op een verhoging van de stortkosten?
Antwoord vervolgvraag
Het riool komt dieper te liggen. Er zal meer grond worden ontgraven. Deze grond
mag in veel gevallen niet zomaar worden toegepast en moet naar een verwerker
worden gebracht. De totale hoeveelheid te ontgraven grond neemt toe en daarmee
ook de totale hoeveel te verwerken grond. Dit brengt extra kosten met zich mee.
Vraag 2: Van de eerste kilometer die nu gedaan is, is de helft op grondgebied van
Utrecht.
Hoe worden de kosten verdeeld tussen Stichtse Vecht en Utrecht?
Antwoord 2 De weg betreft grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht. Van
kostenverdeling met de gemeente Utrecht is dus geen sprake. De gemeentegrens
ligt ten zuiden van de Gageldijk (richting Zuilense Ring).

Vervolgvraag op vraag 2:
Wij Betwijfelen dat er geen kosten zouden moeten worden doorberekend aan de
gemeente Utrecht.
Aan de Gageldijk vanaf Utrecht naar Maarsseveen zijn wel degelijk woningen
(minimaal 17aansluitingen) die tot het grondgebied van Utrecht behoren.
Hoe is dit geregeld met rioolheffing? Worden deze kosten door Stichtse Vecht
doorberekend aan Utrecht?
Hoeveel aansluitingen zijn er in Stichtse Vecht die eigenlijk tot een andere gemeente
behoren? (en vice versa?).
Antwoord
In de huidige situatie wordt het vuilwater van de woningen en bedrijven aan de
Herenweg en Gageldijk naar de Rioolwaterzuivering in Utrecht afgevoerd. De
gemeente Stichtse Vecht betaalt Utrecht hiervoor jaarlijks € 40.000,-. In de nieuwe
situatie vindt de afvoer van het water naar de Rioolwaterzuivering in Maarssen
plaats. Op dit moment zijn we in overleg met Utrecht over de bijdrage van Utrecht
aan de gemeente Stichtse Vecht voor de verwerking van het water van de woningen
en bedrijven die op Utrechts grondgebied liggen. In totaal gaat het om ongeveer 20
adressen aan de Gageldijk. Het exacte aantal komt in de overleggen met Utrecht ter
sprake.

