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Raadsvergadering d.d. 25 mei 2010 agendapunt 11 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 16 maart 2010 
 
Onderwerp:           Aanvraag krediet rioolvervanging Zevenhuizerweg te Eelde 
Portefeuillehouder:   Dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Dhr. E. G. S. Moreu 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 932 
E-mail adres:   e.g.s.moreu@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:            Een krediet van € 1.000.000,00 (excl. BTW) voor de rioolvervanging  
                                              van de Zevenhuizerweg te Eelde vaststellen. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Kredietraming rioolvervanging Zevenhuizerweg Eelde (bijgevoegd) 
-   Tekening rioolvervanging Zevenhuizerweg (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding  

 
Aan de Zevenhuizerweg te Eelde is het riool aan vervanging toe. Naast het feit dat de capaciteit van het 
riool te klein is geworden, zijn de rioolbuizen ook technisch aan het einde van de levensduur. Er zijn aan 
de Zevenhuizerweg veel klachten over rioolproblemen.  
Regelmatig kunnen de bewoners hun afvalwater niet lozen of zijn er water- en stankproblemen. 
Hierdoor moeten er vaak noodreparaties worden uitgevoerd om het riool nog werkend te houden. Het riool 
dateert uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. 
 
Doordat de bebouwing en de verharde oppervlakken de laatste jaren zijn toegenomen en het feit dat er 
steeds meer neerslag valt, voldoet het huidige riool niet meer qua afvoercapaciteit. Met de geplande 
rioleringsmaatregelen wordt er een nieuw groter gemengd (vuil) waterriool aangelegd en wordt er tevens 
een apart regenwaterriool aangelegd. Hierdoor zal het schone regenwater niet naar de rioolwaterzuivering 
hoeven te worden getransporteerd. Dit is een verbetering voor het milieu en de rioolwaterzuivering kan 
efficiënter functioneren. 
 
Naast het vervangen van de riolering en het aanleggen van het regenwaterriool, zal er in de 
Zevenhuizerweg ook een aparte buis worden aangelegd, waarop de randvoorziening (overstort) Wolfhorn 
het overtollige vervuilde water kan lozen. Dit water komt nu in een sloot in het plangebied Groote Veen en 
stroomt dat langs de bestaande bebouwing in de Zevenhuizerweg naar het gebied de Vosbergen. Dit 
veroorzaakt nu veel overlast en daarmee klachten. 
  
Vanuit het project Groote Veen kan men op een later tijdstip gemakkelijk aansluiten op de nieuwe buis in 
de Zevenhuizerweg. Hiermee zullen de klachten aangaande stank en (vuil)wateroverlast sterk worden 
verminderd. 
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De rioleringswerkzaamheden in de Zevenhuizerweg komen voort uit de milieumaatregelen die in 2007 met 
de Waterschappen zijn afgesproken. Onder andere het aanpassen van de riolering in Eelde Oost, het 
maken van een bergbezinkvoorziening bij de Schipsloot en de maatregelen bij de westkant van Eelde. 
 
De maatregelen zijn opgenomen in het GRP voor 2009-2013, welke door de Raad in november 2008 is 
vastgesteld. 
 
Deze benodigde rioleringsmaatregelen zijn eerder genoemd bij de kredietaanvraag voor het 
investeringsprogramma riolering 2009 (in de Raad van 10 februari 2009). Maar in dat stadium was er 
destijds nog geen budget aan te koppelen. 
 
 
Vervolgprocedure 
 
Ondertussen heeft op 22 april 2010 de openbare aanbesteding van het werk plaatsgevonden. De 
aanbesteding en gunning- procedure loopt in overleg met de portefeuillehouder parallel aan de 
kredietaanvraag. Dit om tijdswinst te boeken zodat het werk in de zomer kan worden uitgevoerd en voor de 
winter kan worden opgeleverd. 
 
De Gemeente Tynaarlo heeft bij de aanbesteding de ontbindende voorwaarden opgenomen in de gunning 
van het werk gesteld. Namelijk gunning onder voorbehoud van het krediet door de Raad. Hiermee loopt de 
gemeente geen risico dat zij aan een contract vast zitten, mocht de Raad het krediet niet beschikbaar 
stellen. 
 
De aannemer die als laagste heeft ingeschreven is aannemer Zuidema BV uit Hoogeveen voor een bedrag 
van € 686.000,00 excl. BTW. Deze aannemer heeft eerder naar volle tevredenheid  werken uitgevoerd 
voor de gemeente. 
 
In deze kredietaanvraag is het aanbestedingsvoordeel al verrekend. Om deze reden is het gevraagde 
krediet nu lager dan eerder bij B&W op 16 maart 2010 is aangevraagd. 
 
Voordat met de feitelijke werkzaamheden wordt begonnen zal er een informatiebijeenkomst worden belegd 
voor de direct belanghebbenden, waarbij de met de uitvoering belaste personen zullen worden voorgesteld 
en  de planning van de werkzaamheden zal worden gepresenteerd.  
 
Op 3 december 2009 zijn middels een informatieavond al eerder de plannen aan de direct 
belanghebbenden gepresenteerd. 
 
De bewoners konden middels een formulier hun opmerkingen en wensen op de plannen aangeven. Er zijn 
15 formulieren ingeleverd. Waar mogelijk zijn de opmerkingen en wensen meegenomen in de verdere 
uitwerking van het plan. 
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Financiële consequenties 

Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing: 

Beschrijving   Kosten  BTW  
Incid./Struc. 
Aanneemssom rioolvervanging door Zuidema BV   € 686.000,00 € 0,00 i  
Directielevering rioolgemaal  € 35.000,00 € 0,00 i 
Kosten voorbereiding en toezicht  € 63.000,00 € 0,00 i  
Onderzoekskosten  € 25.000,00 € 0,00 i 
Nutsvoorzieningen  € 71.500,00 € 0,00 i 
Overige kosten  € 28.000,00 € 0,00 i 
Onvoorziene kosten (10%)  € 90.850,00 + € 0,00 i 
Totale kosten:  € 999.350,00  € 0,00 

 

Structureel: € 84.944,75 (excl. BTW) per jaar (8,5%) op basis van onze verordening afschrijving in 25 jaar 
en 4,5% afgerond betekent dat een kapitaallast van € 85.000,00. 

 

De totale kosten bedragen dan: 
Incidenteel:   € 0,00  € 0,00  
Structureel:  € 85.000,00  € 0,00 * 
 
* BTW staat op € 0,00, want de BTW is compensabel. 
 
 
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 

Op grond van   Dekking  Incid./Struc. 
De jaarlijkse kapitaallasten  
Hebben dekking in de begroting riolering 
(4.09.02.00)  € 85.000,00 s   
 
Toelichting op kosten en dekking 
Deze benodigde rioleringsmaatregelen zijn eerder genoemd bij de kredietaanvraag voor het 
investeringsprogramma riolering 2009 (in de Raad van 10 februari 2009). Maar in dat stadium was er 
destijds nog geen budget aan te koppelen 
 
Naast de aanvraag van dit krediet voor de Rioolvervanging in de Zevenhuizerweg zal de afdeling 
Gemeentewerken op korte termijn het investeringsplan riolering 2010 inbrengen in de Raad. Hierin wordt 
de ontwikkeling van de reserve riolering in behandeld. 
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Gevraagd besluit 

Een krediet van € 1.000.000,00 (excl. BTW) voor de rioolvervanging van de Zevenhuizerweg te Eelde 
vaststellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
 
F.A. van Zuijlen,    burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,   secretaris 


