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Geachte leden van de raad,

In juni 2020 heeft uw raad investeringskredieten beschikbaar gesteld voor de vervanging van de 
riolering, aanleg van drainage en herinrichting van de wijk Veen en Duin in Bloemendaal. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen april 2021 en april 2022 en zijn afgerond. Met deze brief 
informeren wij u over de financiële afronding in de Zomernota 2022.

Aanpassingen aan scope van het project
Na de kredietverstrekking in 2020 is het ontwerp van de riolering en het inrichtingsplan voor de wijk 
nader uitgewerkt in overleg met de bewoners. Tijdens deze uitwerking zijn aanpassingen in het 
ontwerp doorgevoerd. Een diep gelegen deel van de riolering is niet vervangen maar gerelined 
omdat vervangen een te groot risico voor de woningen en kabels en leidingen was. Aan het ontwerp 
is een wadi toegevoegd als waterbuffer en de regenpijpen van de woningen zijn zo veel mogelijk 
afgekoppeld van de riolering. Tijdens de uitvoering zijn onvoorziene werkzaamheden aan kabels en 
leidingen uitgevoerd. Ook traden extreme prijsstijgingen van de bouwmaterialen op die deels voor 
rekening van de gemeente kwamen. Deze aanpassingen waren onontkoombaar en onvoorzienbaar, 
en uitstel zou leiden tot vertraging van het project en daardoor meer hinder voor de buurt en hogere 
meerkosten. Daarom zijn de aanpassingen in het werk meegenomen.

Wij vragen u het krediet voor de rioolvervanging bij te ramen in de Zomernota
Als gevolg van bovenstaande aanpassingen is het krediet voor de rioolvervanging Veen en Duin 
overschreden met C 203.000. Daarom stellen wij u in de Zomernota voor het krediet te verhogen met 
dat bedrag. De kapitaallasten komen vanaf 2023 ten laste van de rioolexploitatie. De extra
kapitaallasten bedragen C 4.930 per jaar.
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