
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: T. Nijdam 

Onderwerp: Ondergrondse leidingen en kabels 

Datum indiening vragen: 9 maart 2017 

 

IN de stukken die betrekking hebben op de verkeerssituatie bij het voormalige Arbeids 

bureau Koningin Julianastraat 2-4, dat inmiddels als Quick Win  benoemd is,liggen 

ondergronds kabels en leidingen. 

Met de voorgenomen aanleg van een rotonde op voornoemde plek,staat in de stukken te 

lezen dat er ter plekke sprake is van een ondergrondse waterleiding van 400 

mm,verleggen van deze hoofdtransport waterleiding ,kan noodzakelijk worden indien de 

de Rotonde te ver in Zuid/Oostelijke richting word opgeschoven(kosten 25000 euro). 

 

Vragen: 

1: Het is bekend dat deze  400 mm watertransportleiding,van Zuid naar Noord lopen,we 

willen dan ook graag een tekening zien!waar alle (water)transport leidingen op vermeld 

staan,incl kabels  en leidingen die misschien in Oost West richting   ter plekke 

ondergronds liggen. 

Antwoord: 

De ligging van de waterleidingen is bekend. De tekening is in te zien bij Johan 

Verhage van het Ingenieursbureau.  

 

2: Ook willen we graag vernemen hoe diep deze leidingen liggen, en hoe lang sommige 

hier al liggen en hoe de staat van de leidingen is. 

Antwoord: 

Leidingen liggen 1-1,2 meter diep. De waterleidingen in dit deel van het 

centrum liggen er sinds 2009 en verkeren in uitstekende staat.  

 

3: De gevolgen die kunnen ontstaan,bij een spontane breuk vanwege ouderdom/ 

trillingen, veroorzaakt door zwaar wegverkeer,worden hopelijk door het College niet 

onderschat,of ziet het College dit anders,zo ja hoe dan? 

Antwoord: 

Zie antwoord 2. Een spontane breuk van een dergelijke leiding is niet te 

verwachten. De beheerder van de waterleidingen, nutsbedrijf Vitens, vindt het 

erg belangrijk dat de kwaliteit van de leidingen hoog is. Trillingen hebben 

overigens nauwelijks invloed op de leidingen, omdat de leidingen in zand 

liggen.  

 

4: is het bekend bij het Ambtelijk apparaat,dat er ter plekke onder de voorgenomen 

lokatie van de geplande Rotonde,ondergrondse leidingen en kabels in Oost West richting 

liggen,graag uw reactie. 

Antwoord: 

Dit is bekend.  

 

Datum beantwoording vragen: 16 maart 2017 

Contactpersoon: N. van der Ende 

E-mail adres:  n.vanderende@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633478 

 


