
 

Raadsvergadering d.d. 20 november 2012 agendapunt  20 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 september 2012 
 
Onderwerp:   Investeringsprogramma voorbereidingskrediet riolering 2012  
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: S. Berends 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 978 
E-mail adres:   s.berends@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   Een krediet beschikbaar stellen van € 426.500,= (excl. BTW) voor het 

          uitvoeren van het rioleringsprogramma 2012.  
Bijlagen:     

- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Voortgang verbreed GRP 2009-2013 (bijgevoegd)  

TOELICHTING 

Inleiding 

Dit voorstel omvat een investeringsplan 2012 betreffende nieuwe rioleringsprojecten. Het voorstel vloeit 
voort uit het verbreed GRP 2009 – 2013, vastgesteld door de raad in de vergadering van 25 november 
2008. Hieronder worden de in 2012 uit te voeren projecten kort beschreven.  

Projecten 2012 (voorbereiding) 

 
1. Baggeren en vervangen beschoeiing Zuidlaardervaart te Zuidlaren 
De Zuidlaardervaart moet gebaggerd worden om de afwatering van het hemelwater uit Zuidlaren te 
kunnen garanderen. Het baggeren is ook noodzakelijk voor de waterkwaliteit en de doorvaart. Op enkele 
plaatsen zal naar verwachting ook een deel van de beschoeiing vervangen moeten worden. In de 
voorbereiding zal worden vastgesteld op welke plaatsen de beschoeiingen worden vervangen. De 
uitvoering start na het vaarseizoen 2012 en afronding in 2013.  

 
2. Rioolvervanging van Borgwallinge tot Bovendiepen 
Het riool en de wegen in de Borgwallinge en de Bovendiepen (oude Zuidlaardermarkt route) zijn dringend 
aan vervanging toe. Met het afronden van het project verkeer kern Zuidlaren kan worden gestart met het 
renoveren van het openbare gebied. Daarnaast zijn er problemen met de afvoer van regenwater. Om die 
reden wordt dan ook regenwaterriool bijgelegd en vindt afkoppeling plaats van verhard oppervlak en 
daken van woningen. Afgelopen jaren zijn meerdere calamiteiten met de AC waterleiding geweest, ook 
deze nutsvoorzieningen worden vervangen. Tevens start Woonborg met een gedeeltelijke 
herstructurering van de woonwijk. De vervanging van de riolering hangt samen met de overstort Midlaren 
(beïnvloed elkaar). Met de werkzaamheden in Midlaren wordt medio 2013 mee gestart, dit in verband met 
de gevraagde subsidie.  
 
3. Herberekening Zuidlaren/Midlaren 
De kern Zuidlaren/Midlaren is in 2001 herberekend. Om de 10 jaar dient een herberekening uitgevoerd te 
worden. Tevens zijn er veranderde omstandigheden waardoor een herberekening van het rioolstelsel 



 

noodzakelijk is. Deze herberekening sluit dan ook aan op de eventueel uit te voeren maatregelen in 
Zuidlaren en Midlaren. 
 
4. Afkoppelen Zonnehorst 
De riolering in het gebied Zonnehorst in Eelde is in particulier eigendom, dit is geen wenselijke situatie. 
De bewoners van de Zonnehorst betalen wel jaarlijks rioolrecht. De riolering is in slechte staat. In de 
gemeente willen wij graag zoveel mogelijk verharde oppervlakken van het riool afkoppelen. Om deze 
redenen willen wij onderzoeken of de riolering in de Zonnehorst kan worden overgenomen en vervangen. 
Het hemelwaterriool kan op de nieuwe riolering van de Zevenhuizerweg worden aangesloten.  
 
5. Minigemalen buitengebied 
De minigemalen zijn in verschillende jaren aangelegd. Om de 15 jaar worden de pompen vervangen. In 
1997 zijn pompen en installaties geplaatst, welke in 2012 vervangen dienen te worden. Getracht wordt dit 
te combineren met de koppeling op het telemetriesysteem. 
Om het gemalenbeheer te optimaliseren worden de minigemalen, die in het project riolering buitengebied 
zijn aangelegd, aangesloten op het beheerspakket Cars. Door deze investering worden problemen aan 
de gemalen direct gesignaleerd en naar het team van rioolbeheer verzonden. De bewoners hoeven niet 
actief te reageren en wij hebben inzichtelijk of het systeem werkt en kunnen kleine problemen op afstand 
oplossen. Vanuit doelmatig investeren wordt, op basis van klachtenregistratie,  afgewogen of het 
noodzakelijk is om het gemaal aan te sluiten op Cars. 
 
6. Doorkoppelen gemalen Midlaren 
In Midlaren ligt een opdracht om riool overstorten rond het Zuidlaardermeer te saneren. Dit is mogelijk 
door de aanvoer op het vuilwater riool te verminderen. In het kader van het subsidie project Saneren 
overstorten Zuidlaardermeer wordt dit uitgevoerd. Door het aansluiten van de rioolgemalen van de 
recreatie gebieden; “De Bloemert, Meerwijk en Meerzicht”, op de persleiding van het waterschap Hunze 
en Aa’s, wordt de eerste fase voor Midlaren gestart. 
 
7. Nieuwe Akkers 
In het woongebied Nieuwe Akkers in Eelde is de woningbouwvereniging gestart met nieuwbouw en het 
renoveren van woningen. Nu de eerste woningen zijn gerenoveerd starten wij met onze 
besteksvoorbereidingen. Tevens ligt er voor ons, volgens het BRP, een afkoppelverplichting en zijn er op 
het landgoed De Braak problemen met doorstroming van de vijvers, wat wordt opgelost met de aanvoer 
van regenwater uit gebied Nieuwe Akkers, hier is overeenstemming over met Natuurmonumenten. Er 
wordt een regenwaterriool bijgelegd en er vindt afkoppeling plaats van verhard oppervlak en daken van 
woningen. 
 
8. Aanleg helofytenveld Spierveen 
Om in het gebied Spierveen te voldoen aan het waterkwaliteitspoor en de waterkwaliteit naar een hoger 
niveau te tillen, wordt achter manege De Marsch een helofytenveld (veld met biezen of riet voor het 
zuiveren van (overstort) water) van ca. 4 hectare aangelegd. Het helofytenveld wordt gevoed met het 
water van de randsloot en vijvers, door een pompgemaal. Nabij het Helofytenveld komt een educatie 
mogelijkheid voor voorbijgangers. 
 
9. Aanleg riolering woonboten De Groeve 
Vanuit het project riolering buitengebied ligt voor de 4 woonboten in De Groeve een aansluitverplichting 
op de riolering. De voorbereiding wordt afgestemd met de ontwikkelingen Zuidoevers. 
 
10. Monitoren overstorten 
Om in de riolering doelmatig te investeren is inzicht nodig in de werking van de riolering. Op verschillende 
locaties worden riool overstorten gemeten. Het monitoren van overstorten is een eis van het waterschap. 
Het uitlezen van de apparatuur gebeurt nu handmatig. Door het uitlezen te automatiseren wordt het 
gebruik voor de organisatie geoptimaliseerd.  



 

 
11. Rioolvervanging Tienelsweg Westlaren 
Het realiseren van de hemelwateroverstort is onderdeel van het totaal afkoppelplan Westlaren. De 
hemelwateroverstort wordt nu eerst gerealiseerd zodat daarna Westlaren verder afgekoppeld kan 
worden.  
Tijdens hevige regenbuien ontstaan op verschillende locaties in het woongebied van Westlaren 
rioolproblemen in de vorm van water op straat. Het riool is aan vervanging toe en de afvoer van 
regenwater is nog niet gerealiseerd. Hiervoor wordt een regenwaterriool bijgelegd, met een overstort op 
de vijver “Hulzeboschgat”. Tevens worden de verharde oppervlakten en daken van woningen 
afgekoppeld. Na deze werkzaamheden wordt gestart met het straat voor straat afkoppelen van 
Westlaren. 
 
12. Aanpassen hoofdriool Kievitweg 
Dit betreft het vergroten van de aanvoer leiding naar het Bergbezinkbassin, achter het adres Kievitweg 
13. De water problemen in de straat worden hiermee opgelost.  
 
13. Optimalisering riolering Vriezerbrug 
In het stelsel zitten kleppen en hemelwater overstorten welke in extreme situaties niet optimaal 
functioneren. Het vervangen van de kleppen door pompgemalen en het aanpassen van de 
drempelhoogtes van de hemelwater overstorten verbeterd het stelsel in Vriezerbrug. Door deze 
aanpassingen wordt er minder schoon water afgevoerd naar de RWZI Eelde en wordt de berging in de 
vijvers en het hemelwaterstelsel beter benut. De aanpassingen worden in 2012 doorgevoerd.  
 
14. Opknappen voormalige zuivering Oosterland - Eelde 
Ten behoeve van het optimaliseren van de randvoorziening Eelde Oost is het noodzakelijk een inspectie 
uit te voeren naar de staat van onderhoud van de voormalige zuivering Oosterland – Eelde.  

Vervolgprocedure 

De werkzaamheden worden volgens het afdelingsplan Gemeentewerken opgepakt en uitgevoerd in 2012, 
waarbij volgens de inkoopprocedure en het vastgestelde aanbestedingsbeleid gewerkt zal worden.  

Financiële consequenties 

Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing: 
 
Voorbereidingskosten ten behoeve van riolering en water. 
 
De totale kosten voor voorbereiding bedragen dan: € 426.500,= exclusief BTW. Structureel betekend dit € 
36.252,= / jaar (exclusief BTW) op basis van economische afschrijving in 25 jaar met een rekenrente van 
4.5 %. Dit jaar wordt nog een afschrijving van 25 jaar gehanteerd. Vanaf volgend jaar wordt een 
afschrijving van 40 jaar gehanteerd.  
 
De kosten voor interne uren in deze bedragen totaal € 106.500,= en maken onderdeel uit van de totale 
kosten (excl. BTW) 
 
Voor deze kosten bestaat de volgende dekking: 
 
Op grond van Dekking Incid./Struc. 
Post 532000016 € 36.252,= S 
 
De rapportage over de voortgang en de stand van zaken van de kredieten riolering vindt plaats bij 
voorjaarsbrief en de jaarrekening. 
 



 

Jaarlijks zal er een overzicht gemaakt worden in overleg met BMO over de kosten en opbrengsten in het 
afgelopen jaar en de verwachte kosten en opbrengsten in het nieuwe jaar, zodat er ruim voor de 
vaststelling van de begroting een advies gegeven kan worden over de hoogte van het rioolrecht. 
 
Wanneer de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd.  

Gevraagd besluit 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 426.500,= (excl. BTW) voor het uitvoeren van het 
rioleringsprogramma 2012.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


