Raad- en commissieleden

OG
Weert, 2 februari 2021
Onderwerp

: Beantwoording vragen informatiebijeenkomst

Beste raad- en commissieleden,
Tijdens de raadscommissie Samenleving en Inwoners van 27 januari 2021 is onder andere
het raadsvoorstel "Herziening meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021
en beschikbaar stellen aanvullend krediet" behandeld. Daarbij zijn een tweetal vragen
gesteld met de toezegging dat de antwoorden hierop nog worden verstrekt. In deze brief
ontvangt u onze reactie.
Toelichting verschuiven projecten
De raad vraagt naar een toelichting over de reden van het naar voren halen van projecten
en waarom dat een toegevoegde waarde heeft.
Naar voren halen van projecten
De investeringen die op korte termijn werden voorzien zijn bepaald mede aan de hand van
een opgesteld Basisrioleringsplan (BRP), oktober 2018. Het BRP betreft een hydraulische
doorrekening van het huidige rioolstelsel. Hiermee worden knelpunten ten aanzien van het
huidige rioolstelsel inzichtelijk gemaakt. Het BRP is tevens bedoeld om mogelijk te treffen
maatregelen voor deze knelpunten hydraulisch door te rekenen en te bepalen wat het
effect hiervan is. Dit geldt voor de beperking van wateroverlast en ook voor verbetering
van de waterkwaliteit van de waterlossingen waarop overstorten plaatsvinden.
Uit het BRP, mede tot stand gekomen met instemming van Waterschap Limburg, volgden
enkele maatregelen welke nog niet in het Gemeentelijk Rioleringslan 2017-2021 (GRP)
waren opgenomen. Daarom is op 6 februari 2019 de "prioriteitenlijst knelpunten riolering"
voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens zijn deze
maatregelen opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) dat behoort bij
het GRP. Hierbij wordt uitgegaan van een zoveel mogelijk gelijkmatige jaarlijkse
investering.
Op basis van deze jaarlijkse investering is ook gekeken naar het MIP 2021. In navolging
van de Gebiedsvisie Keent & Moesel ligt het voor de hand om de investering
"Grootschalige rioolvervanging Keent fase 2" in tijd gezien naar achteren te verplaatsen.
Daardoor kwam in het MIP investeringsruimte vrij voor het oplossen van andere
knelpunten in het rioolstelsel.
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Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van het naar voren halen van projecten is om zoveel mogelijk
gelijkmatig te blijven investeren om daarmee de vastgestelde ambitie uit het GRP te
kunnen behalen. De projecten in volgende jaren inhalen en op dat moment dus meer
investeren, is niet haalbaar gezien de (personele) capaciteit die jaarlijks beschikbaar is.
De naar voren gehaalde projecten in het MIP zijn allemaal gericht op de ambities
voorkomen van wateroverlast en verbetering van de waterkwaliteit. Met het uitwisselen
van projecten worden deze ambities waargemaakt en de afspraken met Waterschap
Limburg, vanuit het BRP, nagekomen.
Door de voorgestelde uitwisseling van projecten komt het project "Grootschalige
rioolvervanging Keent fase 2", investeringsbedrag € 6.413.000 in het MIP 2021 te
vervallen. De plaatsvervangende investeringen, totaalbedrag van € 6.488.000, worden
onderstaand per project weergegeven. Daarnaast is het investeringsbedrag voor "BRPmaatregelen Heugterbroekdijk" door indexatie met € 15.000 verhoogd.
Gebiedsgerichte aanpak Biest-Minderbroederslaan (Biest fase 1):
(investeringsbedrag: € 2.200.000)
 Vervanging van een oud en slecht riool.
 Mogelijkheid voor afkoppelen hemelwater.
 Realiseren klimaatrobuust en duurzaam rioolsysteem.
 Herinrichting van de openbare ruimte, in navolging van het heringerichte
stadspark.
Rioolvervanging Dr. Schaepmanstraat e.o.:
(investeringsbedrag: € 2.320.000)
 Vervanging van een oud en slecht riool.
 Mogelijkheid voor afkoppelen hemelwater.
 Realiseren klimaatrobuust en duurzaam rioolsysteem.
 Herinrichting van de openbare ruimte.
 Oplossen wateroverlast Roermondseweg (werk met werk maken), volgend op het
uitgevoerde project Onzelievevrouwestraat/Maaseikerweg.
Afkoppelen Horsterweg en afkoppelen Tungeler Dorpsstraat:
(investeringsbedrag: € 550.000 resp. € 485.000)
 Beperken hoeveelheid overstortend vuilwater op oppervlaktewater. Hierdoor wordt
een positieve bijdrage geleverd aan het milieu, ecologie en biodiversiteit.
 Verminderen risico op wateroverlast.
Interne drempels Houtstraatlossing / Ringbaan Oost:
(investeringsbedrag: € 16.000)
 Verminderen wateroverlast Tromplaan.
Groene berging bij overstort Breyvin:
(investeringsbedrag: € 917.000)
 Subsidie van € 150.000 bij uitvoer in 2021.
 Beperken hoeveelheid overstortend vuilwater op oppervlaktewater. Hierdoor wordt
een positieve bijdrage geleverd aan het milieu, ecologie en biodiversiteit.
Instemming met onttrekking uit voorziening riolering
De vraag is gesteld waarom de raad om instemming wordt gevraagd voor het onttrekken
aan de voorziening riolering.
Het is gedeeltelijk correct dat er formeel per raadsvoorstel geen expliciet besluit hoeft te
worden genomen als het gaat om het onttrekken van financiële middelen uit de
voorziening.
In het raadsvoorstel is een vraag naar aanvullend krediet. Ter dekking van dit aanvullende
krediet wordt voorgesteld om dit uit de voorziening te onttrekken. Het betreft voor één
project het volledig aanvullende krediet en voor andere projecten de kapitaalslasten. De
instemming voor onttrekking uit zowel de bestemmingsreserve groen als de voorziening
riolering wordt gevraagd om een compleet overzicht aan te bieden van de diverse
geldstromen. Het beschikbaar stellen van het gevraagde aanvullend krediet behoort als
vanzelfsprekend tot het budgetrecht van de raad.

Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Patrik Trines, programmaregisseur Water & Riolering bij
de afdeling Openbaar Gebied. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 53 52 en
per e-mail op P.Trines@weert.nl.
Met vriendelijke groet,

Harold Stultiens
Afdelingshoofd Openbaar Gebied

