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Beantwoording raadsvraag 
 
 
 
Onderwerp Riolering Zeilbergsestraat 
 
Datum 

 
17-8-2012 

 
Nummer 

  
RV-1239 

  
Steller vraag Evert van Kampen Fractie CDA 
 
Portefeuillehouder 

 
N. Lemlijn 

 
Steller 

  
Hans Moerkerk 

  
Datum afdoening 7 september 2012 
 
 
Vraag 
De riooltoestand van de Zeilbergsestraat ( ten noorden van de Blasiusstraat) is volgens het CDA alleen 
maar verslechterd. Het lijkt wel een gatenkaas. Op het ogenblik zijn er 13 plekken waar het riool is 
hersteld. 
Daarvan zijn er plekken die al meerdere keren zijn gerepareerd. 
 
In augustus 2010 hebben wij, als CDA, er ook al een raadsvraag over gesteld. We hebben toen een 
goed en uitgebreid  antwoord gekregen. Het betreft raadsvraag RV. 10050. Een deel van het antwoord 
was: het riool is in 1948 aangelegd, dat de kwaliteit slecht is en dat in 2010 de kwaliteit nog sterk is 
afgenomen. 
Een incident wordt als incident opgelost, maar mag eigenlijk geen structureel karakter krijgen. 
Er werd toen ook gesteld dat in augustus 2010 berekend werd welke maatregelen nodig zijn om over-
last met water te voorkomen en tot een structurele oplossing te komen. 
 
Daarom de volgende vragen: 

1. Wat hebben de noodoplossingen tot nu toe gekost? 
2. Is het mogelijk incidenteel wateroverlast te verminderen? 
3. Wat zijn de kosten om het riool te vervangen? 
4. Er is recent nog onderzoek gedaan door een Duits inspectiebedrijf. Wat is daarvan het resul-

taat? 
5. Wat zijn de verdere plannen? 

 
Het CDA stelt deze vragen omdat de incidenten een structureel karakter krijgen. 
De kosten voor noodoplossingen lijken toch wel groot te worden. 
Gevoelsmatig is de tijd van oplappen en reparaties voorbij. 
De wegafzettingen en spontaan invallen van de weg kan levensgevaar opleveren. 
Als wegbeheerder lijkt ons dat onverantwoord. 
 
Met vriendelijk groet, 
Namens het CDA, 
Evert van Kampen 
 
 
Antwoord 
 
Vraag 1: wat hebben de noodoplossingen tot nu toe gekost? 
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Uit een analyse van de bestedingen blijkt dat sinds 2009 een bedrag van circa € 78.000,00 exclusief 
BTW is besteed aan het verhelpen van de problemen in de Zeilbergsestraat. Het merendeel daarvan is 
besteed in 2010 (€ 23.360) en 2012 (€ 46.825).  
 
Vraag 2: is het mogelijk incidenteel wateroverlast te verminderen? 
De problematiek van wateroverlast is zeer locatiespecifiek en heeft niet altijd een relatie met de riole-
ring in de directe omgeving. Herberekening van het rioolstelsel heeft aangetoond dat het riool in de 
Zeilbergsestraat aan de ontwerprandvoorwaarden voldoet. De gemeente heeft bovendien de afgelopen 
jaren op diverse locaties in de gemeente verhard oppervlak afgekoppeld van de riolering. Ook het riool 
in de Zeilbergsestraat wordt als gevolg daarvan minder zwaar belast. 
Dat neemt niet weg dat bij extreme neerslag sprake kan zijn van water op straat of wateroverlast. In 
het vigerend GRP is aangegeven dat de gemeente water op straat accepteert mits dit niet tot schade aan 
woningen en bedrijven leidt. De aard en oorzaak van de overlast bepaalt vervolgens of de verantwoor-
delijkheid voor het verhelpen van de problemen bij de woningeigenaar ligt of bij de gemeente. Indien 
wateroverlast het gevolg is van afstroming van openbaar terrein bij extreme neerslag kan worden on-
derzocht of het water kan worden afgeleid naar een locatie waar het niet tot schade leidt.  Het is niet zo 
dat de capaciteit van de riolering op extreme situaties wordt aangepast. 
 
Vraag 3: Wat zijn de kosten om het riool te vervangen? 
Het vervangen van de riolering in de Zeilbergsestraat, over een totale lengte van 1495 meter, wordt 
geraamd op een bedrag van circa € 1.617.000,00 exclusief de herinrichting van de weg. In dit bedrag is 
rekening gehouden met het momenteel gunstige aanbestedingsklimaat conform de werkwijze in het 
vigerend GRP. 
 
Vraag 4:  Er is recent nog onderzoek gedaan door een Duits inspectiebedrijf. Wat is daarvan het re-
sultaat? 
In juni van dit jaar is een inspectie uitgevoerd van een deel van de riolering in de Zeilbergsestraat. 
Daaruit bleek dat met name de buisverbindingen slecht zijn en daardoor zandinspoeling kan optreden 
met verzakkingen tot gevolg. Om dit te voorkomen zijn de voegen tussen de buizen geïnjecteerd met 
dichtingsmateriaal. Daarmee is de kans op nieuwe verzakkingen in dit deel gereduceerd. 
 
Vraag 5.  Wat zijn de verdere plannen? 
Het voornemen is om de vervanging van de riolering in de Zeilbergsestraat in het uitvoeringsplan 
2013 op te nemen.  De voorbereidingsfase van de Zeilbergsestraat zal naar verwachting in 2013 
plaatsvinden. De uitvoering zal naar verwachting in 2014 plaatsvinden. 
Hiervoor dient het college in te stemmen met het uitvoeringsplan OR&E 2013 inclusief het oormerken 
van de benodigde middelen.  
 
 


