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Zaaknummer: 2016/12941 
Referentie:      2016/17653 

Raadsvergadering d.d.  28 juni 2016  agendapunt  11        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries 7 juni 2016,  
 
Portefeuillehouder:   dhr. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: dhr. S. Berends 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 978 
E-mail adres:                s.berends@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Evaluatie rioleringsprojecten 
 
Onderwerp 
Kredietaanvraag rioleringsprojecten 2016 – 2017. 
 
Gevraagd besluit 

1. Een krediet met economisch nut voor het optimaliseren van Diepsloot (Vries) ad € 55.000 beschikbaar 
stellen 

2. Kredieten met economisch nut voor de werkzaamheden Riolering Schipborgerweg ad € 728.000 en 
Openbare ruimte Schipborgerweg ad € 290.000 beschikbaar stellen  

3. Kredieten met economisch nut voor de werkzaamheden Borgwallinge/Bovendiepen Zuidlaren ad € 
3.449.000 (Riolering Borgwallinge/Bovendiepen 50 jaar) en ad € 46.000 (; Riolering 
Borgwallinge/Bovendiepen 15 jaar) en ad  € 736.000.( Openbare ruimte Borgwallinge/Bovendiepen) 
beschikbaar stellen 

4. Instemmen met de in dit voorstel aangegeven dekking. 
5. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Dit advies omvat het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereidende werkzaamheden uit het 
investeringsplan 2016 betreffende nieuwe rioleringsprojecten en een uitvoeringskrediet voor reeds voorbereidde 
rioleringsprojecten. Hieronder worden de voor te bereiden en uit te voeren projecten kort beschreven.  

 
1. Projecten in uitvoer (uitvoeringskrediet) 

1.1. Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS) Diepsloot (Vries) 
In verband met het optimaliseren van de riolering (verminderen van afvoer hemelwater op het Droog 
Weer Afvoer (DWA) stelsel) is gekeken naar het volledig loskoppelen van de Regen Water Afvoer 
(RWA) en het DWA stelsel en het optimaliseren van de bergingsfunctie van de vijvers Diepsloot. De 
voorbereidende werkzaamheden zijn bijna afgerond. Na afronding van deze werkzaamheden kan het 
stelsel geoptimaliseerd worden. 
 

1.2. Schipborgerweg Zuidlaren  
De voorbereidingen van de rioolvervanging en afkoppelen hemelwater Schipborgerweg zijn afgerond. In 
2016 wordt de uitvoering van deze werkzaamheden opgestart. Op 8 december 2015 is er voor de 
komende 10 jaar extra geld voor wegreconstructies beschikbaar gesteld door de raad.  
 

1.3. Borgwallinge / Bovendiepen Zuidlaren 
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Het riool en de wegen van Borgwallinge tot en met de Bovendiepen 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 waterleiding geweest, ook deze 
nutsvoorzieningen zullen worden vervangen. 

  
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Afgelopen jaar zijn twee projecten doorgeschoven naar 2016. De voorbereidingen zijn in de afrondende fase en 
bijna gereed om aanbesteed te worden.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 8 december 2015 heeft de raad extra krediet beschikbaar gesteld voor reconstructies voor de komende 10 
jaar. De projecten zitten nu in de afrondende fase van voorbereiding en kunnen worden aanbesteedt.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Voor uitvoer van de werkzaamheden worden er informatie avonden gehouden en worden de burgers per brief 
op de hoogte gehouden. Via de internetsite worden de werkzaamheden ook bekend gemaakt.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Uitvoering van de werkzaamheden vindt zo spoedig mogelijk plaats na aanbesteding. Dit is echter wel 
afhankelijk van de planning van de aannemer.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Krediet optimaliseren  stelsel Diepsloot (Vries) 
Voor de beschreven werken ten aanzien van het optimaliseren van Diepsloot (Vries) is een krediet met 
economisch nut nodig van € 55.000 exclusief BTW. Bij een afschrijftermijn van 15 jaar en een rentepercentage 
van 3,5% geeft dat kapitaallasten van € 5.592.  

 
Kredieten Schipborgerweg 
Voor het realiseren van de beschreven werkzaamheden ten aanzien van Schipborgerweg zijn 2 kredieten 
nodig: 

 
Omschrijving Bedrag Afschrijftermijn Kapitaallasten 
Riolering Schipborgerweg € 728.000 excl. BTW 50 jaar € 40.040 
Openbare ruimte 
Schipborgerweg 

€ 290.000 excl. BTW 50 jaar € 15.950 

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2017 gereed zijn. 
 

Kredieten Borgwallinge/Bovendiepen Zuidlaren 
Voor het realiseren van de beschreven werkzaamheden ten aanzien van Borgwallinge/Bovendiepen zijn 3 
kredieten nodig: 

 
Omschrijving Bedrag Afschrijftermijn Kapitaallasten 
Riolering 
Borgwallinge/Bovendiepen 50 
jaar 

€ 3.449.000 excl. BTW 50 jaar € 189.695 

Riolering 
Borgwallinge/Bovendiepen 15 
jaar 

€ 46.000 excl. BTW 15 jaar € 4.677 

Openbare ruimte 
Borgwallinge/Bovendiepen 

€ 736.000 excl. BTW 50 jaar € 40.480 

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in 2018 gereed zijn. 
 

Dekking 



 

Alle genoemde rioleringskredieten zijn opgenomen in het lopende Gemeentelijke RioleringsPlan (GRP) dat is 
vastgesteld door de raad. De drie kredieten samen blijven ruim binnen de in het GRP genoemde bedragen. We 
stellen derhalve voor deze kredieten te dekken uit rioleringsmiddelen conform het GRP. 
De kredieten die betrekking hebben op de openbare ruimte (wegen + groen) kunnen we dekken uit de door de 
raad op 8 december 2015 beschikbaar gestelde middelen  voor wegeninvesteringen als gevolg van 
rioolinvesteringen en de extra middelen voor leefbaarheid (30% bovenop de sobere variant). Hiertoe heeft de 
raad besloten op basis van de themaboekjes. In totaal is er voor de in dit voorstel opgenomen openbare ruimte 
kredieten € 1.060.000 (naar rato) beschikbaar en er is € 1.026.000 nodig. Derhalve stellen we voor de kredieten 
die betrekking hebben op openbare ruimte te dekken uit de ter beschikbaar gestelde middelen naar aanleiding 
van de themaboekjes. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, Burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 

Raadsbesluit nr 11  
 
Betreft: 
 
Raadsvoorstel kredietaanvraag rioleringsprojecten 2016 - 2017 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van college van Burgemeester en Wethouders van 7 juni 2016 betreffende het beschikbaar 
stellen van krediet voor de vervanging van de riolering, wegonderhoud en groen.  
 
overwegende dat, door het beschikbaar stellen van krediet, de riolering vervangen wordt waardoor minder 
overlast optreedt, de weg en groen onderhouden kunnen worden.  
 
 
 

B E S L U I T: 
1. Een krediet met economisch nut voor het optimaliseren van Diepsloot (Vries) ad € 55.000. beschikbaar 

te stellen 
2. Kredieten met economisch nut voor de werkzaamheden Riolering Schipborgerweg ad € 728.000 en 

Openbare ruimte Schipborgerweg ad € 290.000 beschikbaar te stellen  
3. Kredieten met economisch nut voor de werkzaamheden Borgwallinge/Bovendiepen Zuidlaren ad € 

3.449.000 (Riolering Borgwallinge/Bovendiepen 50 jaar) en ad € 46.000 (; Riolering 
Borgwallinge/Bovendiepen 15 jaar) en ad  € 736.000.( Openbare ruimte Borgwallinge/Bovendiepen ) 

4. In te stemmen met de in dit voorstel aangegeven dekking. 
5. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
 
 
 

 
 Vries, 28 juni 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 


