ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

4 augustus 2009
Verbetering afvalwatertransport Wormer en Jisp

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman
Paraaf
:

Afdelingshoofd/hoofd BMO: F. Hottinga
Paraaf:

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Openbare Werken
: Riolering
: E. Heuperman

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

: OW

: 15 juli 2009
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:

o Het krediet Aanleg persleiding Dorpsstraat / Oosteinde te verhogen met € 195.000,- van € 350.000,naar € 545.000,-. De kapitaallasten komen ten laste van het product riool, waarbij eventuele
overschotten/tekorten op dit product worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve riolering.
o Kennis te nemen van bijgaand projectplan.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten:

________

________

burgemeester

 Conform advies op

________

________

1e wethouder

 het advies aan te houden

________

________

2e wethouder

 wijziging(en) aanpassen

________

________

3e wethouder

 besloten met wijziging(en)

________

________

secretaris

:

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)




College van Burgemeester en Wethouders
Burgemeester
Delegatie/mandaat

Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee

}



Agenderen raadsavond (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Het rioleringsysteem in het Oosteinde en de Dorpstraat vertoont tijdens regenbuien ernstige tekorten.
Hierdoor stort het riool te vaak over en ontstaat plaatselijk wateroverlast met als gevolg klachten van
omwonenden. In overleg met het Hoogheemraadschap is besloten diverse oplossingen voor de
situatie te onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek, wat op in april 2008 aan het college is
gepresenteerd, is voor de aanleg van variant 1A gekozen.
Bestaand beleid
Gemeente Wormerland voldoet reeds aan de basisinspanning. Het gaat hier om een hydraulische
aanpassing van het stelsel waardoor het aantal overstortgebeurtenissen wordt teruggebracht. De
wateroverlast zoals deze nu geconstateerd wordt zal dan niet meer plaatsvinden. In het Gemeentelijk
Rioleringsplan is met deze werkzaamheden rekening gehouden.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
n.v.t.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
De riolering in het Oosteinde en de Dorpsstraat bestaat uit een zestal bemalingsgebieden welke
onderling aan elkaar gekoppeld zijn. Bij heftige regenval ontstaan problemen met de afvoercapaciteit
in deze bemalingsgebieden. Hierdoor stort het riool te vaak over en ontstaat plaatselijk wateroverlast
met als gevolg klachten van omwonenden. Variant 1A houdt in dat door middel van de aanleg van een
persleiding de gemalen van de verschillende bemalingsgebieden direct gaan lozen op het
hoofdbemalingsgebied. De totale aanleg van variant 1A is in december 2005 geraamd op € 340.000,-.
In het Gemeentelijk Rioleringsplan wat in mei 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld is voor deze
werkzaamheden een totaalbedrag opgenomen van € 350.000,-. Eind 2008 is gestart met het
uitwerken van het bestek en zijn in de besteksraming de totale werkzaamheden geraamd op €
545.000,-. De globale raming uit december 2005 voor deze werkzaamheden is dus helaas veel te laag
geweest. Een verklaring hiervoor is dat bij de globale raming uitgegaan is van een kleinere doorsnede
van de persleiding en er geen rekening gehouden is met op twee locaties aanwezige vervuilde grond.
Om de werkzaamheden na de aanbesteding te kunnen gunnen aan de laagste inschrijver is een
verhoging van het krediet Aanleg persleiding Oosteinde – Dorpsstraat met € 195.000,- noodzakelijk.
Conceptbesluit
o Het krediet Aanleg persleiding Dorpsstraat / Oosteinde te verhogen met € 195.000,- van € 350.000,naar € 545.000,-. De kapitaallasten komen ten laste van het product riool, waarbij eventuele
overschotten/tekorten op dit product worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve riolering.
o Kennis te nemen van bijgaand projectplan.

Bevoegdheid
Gemeenteraad en college van Burgemeester en wethouders.
Communicatie
- Informeren omgeving d.m.v. Website/Zaankanter bij ontvangst planning.
- Een bewonersbrief ter inlichting minimaal 2 maanden voordat de uitvoering start.
- Een bewonersbrief minimaal 2 weken voordat de uitvoering start.
- Doorgaand verkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Het kan voorkomen dat de oprit van
een enkele woning wat moeilijker bereikbaar is. Hierover wordt tijdig met de betreffende bewoners
contact opgenomen.
Beslag op middelen
In de raadsvergadering van 25 augustus 2009 worden de extra benodigde middelen aangevraagd.
Tijdpad/procedure
Na goedkeuring van de financiële aanpassing wordt door Bureau Inkoop en Aanbesteding de
openbare aanbesteding opgestart. Zie voor volledig tijdpad bijgaand projectplan.
Evaluatie
Vermindering aantal klachten, pompstoringen en overstorten.

