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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! over water- en rioolgerelateerde problemen
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Geachte heer, mevrouw,
Op 12 december 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over
water- en rioolgerelateerde problemen. Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen
aan.
Allereerst willen wij in algemene zin benadrukken dat wat als overlast wordt ervaren veelal
een gevolg is dat het water niet bij de kolken en goten komt en daarmee niet tot afstroming
kan komen. De oorzaak is niet altijd bij de (staat van de) riolering gelegen. Het wegnemen
van kuilen in de verharding kan bijvoorbeeld een doeltreffende oplossing zijn.
Tijdens de jaarlijkse bewonersschouw met dorps- en wijkraden, waarbij bewoners worden
betrokken, worden deze knelpunten aangedragen en opgelost.

Vraag 1:
Wat is de stand van zaken van het Gemeentelijk Riolering Plan 2009-2013?
a. Wat is er gerealiseerd?
b. Wat moet er nog uitgevoerd worden?
c. Wat is de stand van zaken specifiek voor de wijken Tooien burg, Overbos en Bornholm?
Antwoord:
a: In Badhoevedorp Noord, Badhoevedorp Zuid, Bornholm en Overbos zijn in het kader van
het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 grootschalige verbeteringsmaatregelen
uitgevoerd. Binnen deze projecten zijn ook drie bergbezinkbassins gerealiseerd.
Daarnaast worden de kleinschaliger (onderhouds)maatregelen integraal meegenomen bij
drainageprojecten binnen het Waterplan. Weg C in Graan voor Visch en de Moren in NieuwVennep zijn daar voorbeelden van.
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In een aantal gevallen is meegelift met andere projecten, zoals recent het aanpassen van
het riool ter plaatse van de kruising Kruisweg- Wilhelminalaan, voorafgaand aan de
aanpassingen van de openbare weg.
b: Gepland zijn nog de (grootschalige) aanpassingen van de riolering in Zwanenburg en de
gefaseerde aanpak van de Hoofdweg-Oostzijde, tussen de Burgemeester Pabstlaan en de
Geniedijk.
c: In Toolenburg, Overbos en Bornholm zijn de leidingen vergroot en zijn overstorten naar
het oppervlaktewater gesloten, om de vuiluitworp in het oppervlaktewater te verminderen. In
Overbos is hiervoor tevens een bergbezinkbassin gebouwd.

Vraag 2:
Wanneer kan de Raad een evaluatie van Gemeentelijk Riolering Plan 2009-2013
verwachten?
Antwoord: uiterlijk in juni 2013 zal een nieuw Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) ter
besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Een vast onderdeel van een
GRP is de evaluatie van het voorafgaande plan. Verder wordt u jaarlijks middels de
producten in de Planning- en Control Cyclus geïnformeerd over de lopende projecten.

Vraag 3:
Wanneer komt het Gemeentelijk Riolering Plan 2014-2017?
a. Wordt in dit plan voorzien van uitrolbeheerplan?
b. Wordt in dit plan de verzwakkingen van wegen door water meegenomen?
c. Welke plannen zijn aanpalend?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 2.
a: Naast het GRP zal jaarlijks een uitvoeringsplan worden opgesteld. Dit uitvoeringsplan zal
zijn afgestemd op alle andere projecten in de openbare buitenruimte, zoals het
uitvoeringsplan verhardingen maar ook grootschaliger projecten.
b: Verzwakkingen van wegen door water komen in de gemeente Haarlemmermeer maar
zeer sporadisch voor. Het verschil tussen onderkant van de fundering van de weg en de
waterstand is voldoende om verzwakking te voorkomen.
c: Het GRP wordt afgestemd op alle plannen die van invloed zijn op de openbare
buitenruimte. Dit geldt zowel voor de korte als de lange termijn.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de b ~gemeester,
de secretaris,
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