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Voorstel rioolvervanging en renovatie voetpaden Krommelaan
Voorstel
nr: 11

Portefeuillehouder: wethouder R. Kruijswijk

Programmanummer:

2
7

Taakveldnr.:

2.1
7.2

Taakveld:

2.1 Verkeer en Vervoer
7.2 Riolering

Sub-taakveld:
Aanleiding I toelichting:

Op grond van de recent geconstateerde slechte kwaliteit moet de riolering in de Krommelaan te Bloemendaal
worden vervangen.
Deze gelegenheid kan worden aangegrepen om ook de oude asfalt/voetpaden te renoveren.
Probleem-en doelstelling:

De kosten voor de rioolvervanging kunnen worden gedekt uit de rioolexploitatie.
Dat geldt niet voor de renovatie van de voetpaden.
Doelstelling van dit voorstel is de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor een integrale renovatie van
de Krommelaan.
Oplossingen en voorstel:

Voor de rioolvervanging is een investeringskrediet nodig van C 89.000, af te schrijven in 70 jaar.
De kapitaallasten komen vanaf 2019 ten laste van de rioolexploitatie.
De renovatie van de voetpaden moet worden beschouwd als een wegreconstructie. De kosten daarvan
worden geraamd op C 75.000 en worden conform het BBV gekapitaliseerd en afgeschreven in 25 jaar.
Effecten:

Na uitvoering van de werkzaamheden is lange tijd geen groot onderhoud nodig aan het riool en de
wegverharding van de Krommelaan.

Consequenties (financiële en personele):

Budqet
2018

Budqet
2019

Budqet
2020

Budqet
2021

-3.051
-4.500

-3.026
-4.440

-3.001
-4.380

4.500
3.051

4.440
3.026

4.380
3.001

0

O

O

Investering:

Riolering C 89.000
Wegreconstructie C 75.000
Dekking: Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma
Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

0

Uitvoering:

De weginrichting wordt via een interactief traject met de bewoners bepaald.
Uitvoering van de werkzaamheden vindt vervolgens rond de zomer van 2018 plaats.
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Voorstel rioolvervanging en wegreconstructie Vogelenzangseweg
Programmanummer:

2
7

Taakveldnr.:

2.1
7.2

Taakveld:

2.1 Verkeer en Vervoer
7.2 Riolering

Portefeuillehouder: wethouder R. Kruijswijk

Voorstel
nr: 12

Sub-taakveld:
Aanleiding I toelichting:

Conform het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan dient in 2018 de riolering in de Vogelenzangseweg te
worden vervangen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt de gelegenheid aangegrepen om de
weginrichting te verbeteren.
Probleem-en doelstelling:

De geraamde investeringen voor riool en weg zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting in de
jaarschijf 2018. Beschikbaarstelling van de investeringen door uw raad dient te geschieden door vaststelling
in de begroting 2018.
Tijdens de interactieve planontwikkeling zijn twee extra maatregelen opgenomen in het plan (plaatsen
beschoeiing t.b.v. verbetering fietsoversteek en het uitbreiden van een verkeersregelinstallatie). De
geraamde extra kosten bedragen 100. Om deze maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid van
de zwakke verkeersdeelnemers, uit te kunnen voeren is verhoging van het krediet noodzakelijk.
Oplossingen en voorstel:

Voorgesteld wordt de benodigde investeringen beschikbaar te stellen in 2018.
Voor de rioolvervanging is een investeringskrediet nodig van C 1,5 miljoen af te schrijven in 70 jaar.
De kapitaallasten worden met ingang van 2019 in de begroting verwerkt.
De verwachting is dat de extra kosten van 100 kunnen worden gedekt met een provinciale subsidie.
Effecten:

De riolering in de Vogelenzangseweg binnen de dorpskern, de Graaf Florislaan en een deel van de Mons.
Borretlaan wordt vervangen. Genoemde wegen worden gelijktijdig opnieuw ingericht volgens een samen met
de inwoners gemaakt ontwerp. De bomen worden vervangen.
Consequenties (financiële en personele):

Budqet
2018

Investering:
Rioolvervanging C 1.500.000
Wegreconstructie C 935.200
Verbetering Verkeersveiligheid C 100.000
Dekking: BDU subsidie provincie C 100.000

Stelpost kapitaallasten investeringsprogramma
Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie
Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

O

Budqet
2019

Budqet
2020

Budqet
2021

-51.429
-56.112

-51.000
-55.364

-50.57*
-54.61

56.112
51.429

55.364
51.000

54.616
50.571

0

0

0

Uitvoering:

Het project wordt in het eerste kwartaal van 2018 openbaar aanbesteed. De uitvoering duurt naar
verwachting een jaar.
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Voorstel rioolvervanging Tollenslaan
Portefeuillehouder: wethouder R. Kruijswijk

Programmanummer:

7

Taakveldnr.:

702

Taakveld:

702 Riolering

Voorstel
nr: 24

Sub-taakveld:
Aanleiding 1 toelichting:

De riolering in de Tollenslaan dateert uit 1910 en is aan vervanging toe.
Probleem-en doelstelling:

De huidige riolering vertoont lekkage en breuken. De riolering ligt in de rijbaan.
Oplossingen en voorstel:

Voor het vervangen van de riolering wordt de rijbaan geheel opgebroken en opnieuw geasfalteerd.
De kosten kunnen geheel ten laste van de rioolexploitatie worden gebracht.
Voorgesteld wordt het benodigde investeringskrediet ad C 155.750 beschikbaar te stellen ten laste van de
rioolexploitatie en af te schrijven in 70 jaar.
Effecten:

Na vervanging van de riolering en het wegdek is de Tollenslaan voor lange tijd vrij van groot onderhoud.
Budget
2019

Budget

Budget

2020

2021

Investering: C 155.750

-5.340

-5.296

-5.251

Dekking: stelpost kapitaallasten rioolexploitatie

5.340

5.296

5.251

Consequenties (financiële en personele):

Budget
2018

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

Uitvoering:

De werkzaamheden worden rond de zomer van 2018 uitgevoerd.
Vooraf wordt met de bewoners een participatietraject doorlopen met het oog op mogelijk aan te leggen
snelheidsremmende maatregelen
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Voorstel vervangen deepwells (elektromechanisch)
Programmanummer:

7

Taakveldnr.:

7.2

Taakveld:

Riolering

Sub-taakveld:

Riolering

Portefeuillehouder: wethouder R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 25

Aanleiding I toelichting:

De meeste deepwells in de gemeente dateren nog van rond eind járen negentig van de vorige eeuw. De
gemiddelde technische afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Deepwells worden pas vervangen als uit
reguliere onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is. In het Gemeentelijk rioleringsplan Bloemendaal en
Heemstede 2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de benodigde vervangingen t/m 2021.
Hiermee is een totale vervangingsinvestering van C 448.914 gemoeid. Voor jaarschijf 2018 is een investering
gemoeid van C 250.864.
Probleem-en doelstelling:

Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de deepwells om de afvoer van grondwater te
waarborgen (reguleren grondwaterstand). Dat kan worden bereikt door de deepwells tijdig te vervangen.
Oplossingen en voorstel:

Voor de vervanging is een investeringskrediet nodig van C 250.864.
Effecten:

Na vervanging van de pompen kunnen de deepwells tenminste 15 jaar functioneren.
Consequenties (financiële en personele):

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Investering: Vervangen deepwells C 250.864

-55.190 -54.187 -53.183

Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie

55.190

54.187

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):
Uitvoering:

De uitvoering zal conform het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgevoerd.
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Voorstel vervangen drukriool (elektromechanisch)
Voorstel
nr: 26

Portefeuillehouder: wethouder R.W. Kruijswijk

Programmanummer:

7

Taakveldnr.:

7.2

Taakveld:

Riolering

Sub-taakveld:

Riolering

Aanleiding 1 toelichting:

Een aantal drukrioolgemalen in de gemeente dateren nog van rond eind járen negentig van de vorige eeuw.
De gemiddelde technische afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Pompen worden pas vervangen als uit
reguliere onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is. In het Gemeentelijk rioleringsplan Bloemendaal en
Heemstede 2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de benodigde vervangingen t/m 2021.
Hiermee is een totale vervangingsinvestering van C 291.227 gemoeid. Dit komt neer op een gemiddelde
investering van C 67.777 per jaar.
Probleem-en doelstelling:

Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de drukrioolgemalen om de afvoer van rioolwater te
waarborgen. Dat kan worden bereikt door de pompen tijdig te vervangen.
Oplossingen en voorstel:

Voor de vervanging is een investeringskrediet nodig van C 67.777 af te schrijven in 15 jaar.
Effecten:

Na vervanging van de pompen kunnen de drukrioolgemalen tenminste 15 jaar functioneren.
Budqet
2019

Budqet
2020

Budget
2021

Investering: Vervangen drukriool C 67.777

-5.874

-5.784

-5.693

Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie

5.874

5.784

5.693

0

0

0

Consequenties (financiële en personele):

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

Budqet
2018

O

Uitvoering:

De uitvoering zal conform het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgevoerd.
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Voorstel vervangen gemalen (elektromechanisch)
Programmanummer:

7

Taakveldnr.:

7.2

Taakveld:

Riolering

Sub-taakveld:

Riolering

Portefeuillehouder: wethouder R.W. Kruijswijk

Voorstel
nr: 27

Aanleiding 1 toelichting:

Een aantal rioolgemalen in de gemeente dateren nog van midden járen negentig van de vorige eeuw. De
gemiddelde technische afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Pompen worden pas vervangen als uit reguliere
onderhoudsinspecties blijkt dat dit nodig is. In het Gemeentelijk rioleringsplan Bloemendaal en Heemstede
2017-2021 is een uitvoeringsprogramma opgenomen voor de benodigde vervangingen t/m 2021. Hiermee is
een totale vervangingsinvestering van e 303.864 gemoeid. Dit komt neer op een gemiddelde investering van
C 75.966 per jaar.
Probleem-en doelstelling:

Doelstelling is een goede storingsvrije werking van de rioolgemalen om de afvoer van rioolwater te
waarborgen. Dat kan worden bereikt door de pompen tijdig te vervangen.
Oplossingen en voorstel:

Voor de vervanging is een investeringskrediet nodig van C 75.966 af te schrijven in 15 jaar.
Effecten:

Na vervanging van de pompen kunnen de rioolgemalen tenminste 15 jaar functioneren.
Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Investering: Vervangen gemalen C 75.966

-6.584

-6.482

-6.381

Dekking: Stelpost kapitaallasten rioolexploitatie

6.584

6.482

6.381

Consequenties (financiële en personele):

Budget
2018

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):

Uitvoering:

De uitvoering zal conform het Gemeentelijk rioleringsplan worden uitgevoerd.
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