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Geachte leden,

Bij de beantwoording van de technische vragen over de Begroting 2016 bent u geïnformeerd over de planning van de
vervanging van de riolering in de Noordsingel. Met deze brief wil ik u nader informeren over de werkzaamheden en
voortgang van de rioolvervanging in en herinrichting van de Noordsingel.
Werkzaamheden
In de Noordsingel ligt nu een gemengd rioolstelsel. Het vuile water en het regenwater worden samen in één buis
afgevoerd. In de Noordsingel komt straks een gescheiden stelsel met een aparte buis voor het schone water en een
aparte buis voor het vuile water. Dit is conform het VGRP (Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan). Naast het vervangen
van het riool wordt de Noordsingel helemaal opnieuw ingericht. Hiervoor is het door de gemeenteraad vastgestelde
Verkeersplan aangehouden d.d. 30 januari 2014.
Planning
De start van de rioolvervanging in de Noordsingel is afhankelijk van de werkzaamheden van de Gasunie. In de
Noordsingel ligt namelijk een in gebruik zijnde hoge drukgasleiding. Zoals aangegeven in de beantwoording van de
technische vragen over de begroting 2016, ligt de gasleiding vlakbij of op sommige plaatsen op het toekomstig tracé van
de te vervangen riolering. Nu is de Gasunie binnen onze gemeente bezig met het verleggen van hun gasleidingen. Zodra
deze klus klaar is, wordt de hoge drukleiding die nu door o.a. de Noordsingel loopt buitenbedrijf gesteld. De Gasunie
heeft aangegeven dat deze 'gasklus' in oktober uitgevoerd wordt en dat in november de leiding buitenbedrijf gesteld is.
Dat betekent dat de uitvoering van de riool vervanging van de Noordsingel pas in november 2016 kan starten.
Waarom niet eerder starten?
Dit heeft twee redenen:
1. Voor het vervangen van het riool in de Noordsingel is het noodzakelijk dat de hoge drukleiding verwijderd wordt. Het
nieuwe gescheiden stelsel neemt meer ruimte in beslag. De hoge drukgasleiding ligt hiervoor in de weg.
2. Het werken vlak naast een hoge druk gasleiding brengt risico's met zich mee. Risico's zoals veiligheid voor de
burgers tijdens de uitvoering en financiële risico's voor de gemeente. Bij de start van de voorbereidingen was al
duidelijk dat de gasleiding op korte termijn zou vervallen. Door hierop in te spelen lopen we geen onnodig risico.
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Communicatie
Bij het ontwerp van de nieuwe inrichting is er invulling gegeven aan diverse beleidsplannen van de gemeente en de
wensen van bewoners en ondernemers aan de Noordsingel. Er zijn hiervoor 2 informatieavonden gehouden. Op de
eerste avond zijn de wensen van de bewoners en ondernemers geïnventariseerd. Tijdens de tweede avond is het
ontwerp toegelicht, waarin de wensen verwerkt waren. Tijdens deze avond zijn er nog diverse verbeterpunten
geconstateerd. Daarnaast zijn ook de wensen en aanbevelingen van de Fietsersbond, de Vereniging Binnenstad, de
brandweer en de busmaatschappijen meegenomen. Op woensdag 29 juni is er een derde avond voor de bewoners en
ondernemers van de Noordsingel en overige belangstellenden. Op deze avond wordt het tijdspad van de uitvoering (die
later start dan gepland) toegelicht en presenteren we het laatste ontwerp.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

