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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het verhogen van het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet voor de 
aanleg van drainage in de Kastanjelaan en omgeving in Bloemendaal

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2019

besluit:

Het investeringskrediet voor de aanleg van drainage in de Kastanjelaan en omgeving in 
Bloemendaal met C 310.000 te verhogen tot C 590.000.

De raad voornoemd, d.d. 22 mei

de griffier,de voorzitter,
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Voorgesteld besluit

Het investeringskrediet voor de aanleg van drainage in de Kastanjelaan en omgeving in 
Bloemendaal met C 310.000 te verhogen tot C 590.000.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In de begroting 2019 is een investeringskrediet van C 280.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg 
van drainage in de Kastanjelaan, Essenlaan, Berkenlaan en Plantsoenlaan in Bloemendaal.

Uit het bodem- en verhardingsonderzoek dat in de projectvoorbereiding is uitgevoerd blijkt dat bij 
de rioolvervanging in de járen '80 de oude asfalt- en puinverhardingen gemengd met zand zijn 
hergebruikt als wegfundering. Deze wegfundering is ernstig verontreinigd met olie, en in mindere 
mate met pak/pcb en zware metalen. Voor de aanleg van de drainage is het daarom noodzakelijk 
de hele wegfundering te verwijderen en af te voeren als verontreinigd puin. De extra kosten 
worden geraamd op C 310.000.

Beoogd effect
Een aanvullend krediet van C 310.000 maakt het mogelijk alle verontreinigde funderingsmaterialen 
op te breken, af te voeren en milieutechnisch verantwoord te laten verwerken door thermische 
reiniging. De fundering wordt vervangen door gerecycled menggranulaat. De hele wegconstructie is 
na aanleg van de drainage milieutechnisch gezien schoon.

Politieke keuzeruimte
Voorgesteld wordt de wegfundering te saneren om de aanleg van drainage mogelijk te maken.
In het grondwaterbeleidsplan (onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2021) heeft de 
raad een zorgplicht opgenomen voor het beheersen van de grondwaterstand op openbaar terrein, 
maar daarin wel een doelmatigheidstoets opgenomen.
Die toets bevat drie criteria:

Er is een probleem 
De maatregel heeft nut 
De maatregel is kosteneffectief.

Zonder de extra kosten voor het saneren van de wegfundering is de drainaanleg, uitgaande van 
aanlegkosten van C 280.000, als doelmatig aangemerkt.

De kosteneffectiviteit komt door de extra kosten onder druk te staan. Geen drainage aanleggen en 
accepteren/vergoeden van schade door hoog grondwater kan kosten effectiever zijn.
Hoeveel schade door hoog grondwater zou kunnen ontstaan en in hoeverre die de gemeente is aan 
te rekenen is moeilijk te kwantificeren.

Gedachtegang
Als er geen drainage wordt aangelegd is er momenteel geen noodzaak tot sanering. De vervuilde 
fundering bevindt zich boven het grondwaterpeil en is waterdicht afgedekt met asfalt.
Echter, de verontreinigde wegfundering zal bij een volgende rioolvervanging (over ca. 35 jaar) of 
bij een herinrichting van de weg ooit toch verwijderd moeten worden, en het is niet aannemelijk 
dat de kosten dan aanzienlijk lager uitvallen.

Overwegingen van het college
Wij stellen u voor de drainage wél aan te leggen, daarbij de hele wegfundering te saneren, en de 
extra kosten ten laste van de rioolexploitatie te brengen. Daarvoor hebben wij de volgende 
argumenten:
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De drainaanleg is dringend gewenst om grondwateroverlast in/onder woningen tegen te gaan 
Uit onze meetgegevens blijkt dat de grondwaterstand in natte járen stijgt tot 35 centimeter onder 
het maaiveld. Ter plaatse van de woningen ontstaat bij dergelijk hoge grondwaterstanden 
wateroverlast in kruipruimtes met kans op gezondheidsproblemen en vochtschade aan vloeren en 
wanden.

Bij de drainaanleg zijn beschermende maatregelen voor het werkend personeel nodig 
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met beschermende maatregelen en milieukundig 
toezicht. Die maatregelen zijn zichtbaar voor de omwonenden. Het zou een vreemde indruk 
wekken als er kennelijk gewerkt wordt in vervuilde grond en/of verhardingen en die niet (of niet 
volledig) wordt gesaneerd.

Wij vinden het niet redelijk de bewoners te benadelen als gevolg van het handelen van de 
gemeente in het verleden
Bij de rioolvervanging rond 1985 was er nog geen verbod op toepassen van teerhoudend asfalt. 
Het verwerken van het oude asfalt in de funderingslaag leidt nu tot een keuze tussen fors hogere 
kosten en afzien van de aanleg van drainage. Die keuze mag naar onze mening niet leiden tot 
nadeel (in dit geval door hoog grondwater) voor de bewoners.

Middelen
De extra kosten voor het saneren van de wegfundering worden geraamd op C 310.000.
Wij stellen u voor het reeds verstrekte investeringskrediet met dat bedrag te verhogen en de 
hogere kapitaallasten (C 13.950) ten laste van de rioolexploitatie mee te nemen in de nog op te 
stellen meerjarenbegroting 2020-2023.

Participatie
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
Na beschikbaarstelling van het extra investeringskrediet kan het werk in juni-juli worden 
aanbesteed en na de zomervakantie worden uitgevoerd. De verwachte uitvoeringperiode is 
augustus-oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


