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Verbetering riolering De Nederlanden, Raadhuisbuurt en
aanliggende straten
(63)

Programma

:

Openbare Ruimte

Gevraagde beslissing:
1.
2.

€ 349.064,84 uit de Egalisatiereserve Riolering V619 beschikbaar te stellen voor dit
project;
de binnen het Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (vGRP) aanwezige
restant investeringsbudgetten aan te wenden voor de verbetering van de riolering in het
Gorterdiep, de W erfstraat, De Nederlanden, de Raadhuisbuurt, de Nieuwstraat, het
Franse Pad en de Platte Ven.

Aanleiding/vraagstelling:
In 2011 is het huidige verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan 2011 -2015 (vGRP) opgeleverd.
Tijdens de voorbereiding hiervan was niet bekend dat er in de straten De Nederlanden en
de W erfstraat nog steeds problemen met de riolering waren.
Via het Dorpsplatform Noord-Scharwoude en via bewoners zijn meldingen binnengekomen
van riool- en grondwateroverlast. Waarnemingen van medewerkers van de gemeente
bevestigen de overlast.
Vanaf eind 2011 zijn verschillende varianten doorgerekend om t e beoordelen of er
alternatieve en goedkope oplossingen zijn om de problemen op te lossen. De enige goede
oplossing houdt in dat het rioolstelsel niet meer rechtstreeks afvoert naar de
Voorburggracht, maar een eigen bemalingsgebied wordt met een eigen rioo lpomp en een
eigen riooloverstort. Binnen het gekozen ontwerp wordt ook de grondwaterzorgplicht
ingevuld door het aanleggen van een drainageleiding in de openbare weg.

Een aantal wegen in het gebied zijn aan het einde van de levensduur. Deze straten diene n
vervangen te worden. Om deze reden is het project Rehabilitatie verharding Raadhuisbuurt
NSW in het MeerjarenInvesteringsPlan 2014-2017 (MIP) opgevoerd. Door de combinatie
van het rioleringsproject met de rehabilitatie van de verharding wordt het mogelij k een
kleine herinrichting in de vorm van snelheidsbeperkende maatregelen en eventueel
parkeerstroken uit te voeren.
Uitgangspunt is dat asfaltstraatjes worden vervangen door betonstraatstenen.
Op 12 november heeft de gemeenteraad reeds een besluit genomen over MeerjarenInvesteringsPlan 2014-2017. Indien het project Rehabilitatie verharding Raadhuisbuurt NSW
niet door de gemeenteraad wordt gehonoreerd, dan moet het integrale project verkleind
worden. Aan de noordzijde wordt dan het plangebied verkleind en de verkeerskundige
maatregelen kunnen niet worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
De raming bedraagt circa € 1.035.000,--. Hierbij wordt ook uitgegaan van een minimale
herinrichting van de wegen om het gebied conform de eisen van Duurzaam Veilig in te
richten. Dit zal gebeuren middels snelheidsbeperkende maatregelen.
Voorgesteld wordt om € 349.064,84 te onttrekken uit de Egalisatiereserve Riolering V619
(punt 2 en 3). In het MIP staat deze wijk opgenomen voor rehabilitatie van de verharding
met een bedrag van € 141.000,-- (punt 1. Het verschil van circa € 545.000,-- kan gedekt
worden uit de restanten van reeds uitgevoerde werken binnen de planperiode van het
vGRP. De egalisatiereserve V619 is bedoeld om eventuele tegenvallers op te vangen.
Het totaaloverzicht van de dekking staat in onderstaande tabel.
Raming project
1. MIP
2. Overschot exploitatie 2011 naar Egalisatiereserve
3. Overschot exploitatie 2012 naar Egalisatiereserve
4. Restant GRP-project Bomenbuurt
5. GRP-project Nieuwstraat
6. Restant GRP-project Pr. Bernhardstraat
7. Restant GRP-project L.de Colignystraat
8. Restant GRP-project Eilandpad
9. Restant GRP-project nieuwe aanleg
Totaal beschikbaar budget

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.035.000,00
141.000,00
81.008,57
268.056,27
100.000,00
83.817,00
18.502,21
122.756,22
115.000,99
104.858,74
1.035.000,00

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Mede door vragen van het Dorpsplatform Noord -Scharwoude is dit project tot stand
gekomen. Het dorpsplatform is regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. De
bewoners zijn middels een enquête gevraagd om informatie. Binnenkort wordt een
bewonersavond gehouden over dit project, waarbij geïnventariseerd gaat worden wat de
wensen over de verkeerssituatie zijn.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
A3-tekening met rioolontwerp

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 8 oktober 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

Drs. J.F.N. Cornelisse
burgemeester

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013, nummer 63;
gelet op het artikel 108 van de Gemeentewet;

besluit:

1.
2.

€ 349.064,84 uit de Egalisatiereserve Riolering V619 beschikbaar te stellen voor dit
project;
de binnen het Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 (vGRP) aanwezige
restant investeringsbudgetten aan te wenden voor de verbetering van de riolering in het
Gorterdiep, de W erfstraat, De Nederlanden, de Raadhuisbuurt, de Nieuwstraat, het
Franse Pad en de Platte Ven.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 november 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

