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BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN DE BURGEMEESTER 
No.  

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Ruimtelijke ontwikkeling Project riolering Enserweg 0 5 juli 2021 G.E. Schaapman 

 
Portefeuille: III 
 
Onderwerp: Aanvullend krediet project riolering Enserweg 
 
Voorgesteld besluit 

1. De gemeenteraad bij de derde clusterkwartaalwijziging 2021 voorstellen een aanvullend 
krediet van €200.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van riolering langs de 
Enserweg. 

2. Vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraad de directie machtigen tot het aangaan 
van verplichtingen en het doen van uitgaven in dit kader. 

3. De gemeenteraad informeren 
 
 
 
Inleiding 

Langs de Enserweg bevinden zich een aantal grote glastuinbouwbedrijven. Langs dezelfde 
weg realiseert Level One een locatie voor het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten. 
Op 19 oktober 2020 heeft de raad bij vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk gebied, 
Huisvesting arbeidsmigranten Enserweg “ besloten langs de totale Enserweg riolering aan te 
leggen. Riolering is nodig om de grote hoeveelheid vrijkomend afvalwater uit dit gebied te 
kunnen afvoeren. 
 
Op 3 november 2020 heeft de raad een krediet van €565.000 beschikbaar gesteld voor de 
aanleg van deze riolering. Bij de start van de werkzaamheden is gebleken dat verouderde 
gegevens zijn gebruikt bij de berekeningen. Daarnaast is er sprake van prijsstijgingen van 
materiaalkosten als gevolg van de huidige marktomstandigheden. 
Hierdoor is het noodzakelijk aanvullend krediet aan te vragen. 
Daarover gaat dit voorstel. 
 

Beleidsreferentie 

 Op grond van artikel 189 Gemeentewet berust het budgetrecht bij de raad. 

 Bestemmingplan “Landelijk gebied, Huisvesting arbeidsmigranten Enserweg” 
 Watertakenplan Noordoostpolder 2019-2024 

 Motie 28 juni 2012 
 
Doelstelling 

Een goede afvoer van afvalwater uit het gebied rondom de Enserweg. 
 
Argumenten 
1.1 Uitgangspunt capaciteitsberekening gemalen en persleiding te laag. 

Bij de aanvraag van het krediet is abusievelijk uitgegaan van afvalwaterhoeveelheden uit 
2013. Sinds 2013 zijn er echter in het glastuinbouwgebied grote ontwikkelingen geweest, 
waardoor er sprake is van veel meer afvalwater. 
Dit heeft geresulteerd tot een te lage capaciteit van de rioolgemalen en van de persleiding, 
maar ook te kleine putten. 
De gevolgen zijn dat er zwaardere en dubbele pomp(en) moeten worden toegepast, waardoor 
het type en de grootte van zowel de pompen als de besturingskasten wijzigt. 
Ook de leidingdoorsnede van het nieuw aan te leggen drukriool richting het 
waterschapsgemaal (eerst 110 mm) zal moeten worden vergroot naar 125 mm. 
Dit betekent een kostenverhoging van €110.000. 
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Gevolgen voor civiele werk 

Doordat de pompen, gemaalputten en leidingdiameter groter worden, heeft dit ook effect op 
het civiele werk. De te graven gebieden worden groter en ook het vrijvervalstelsel om het 
afvalwater naar de gemalen te brengen zal opnieuw moeten worden gedimensioneerd. De 
totale kosten hiervan komen op €60.000. 
 
Tijdens de voorbereiding is een klicmelding gedaan en zijn proefsleuven gegraven. 
Door het wijzigen van de uitgangspunten van de riolering, zoals hiervoor beschreven, zijn 
extra werkzaamheden noodzakelijk aan kabels en leidingen in het tracé. De kosten hiervan 
zijn €30.000. 

 
2.1  Aanvullend krediet 

Voor extra werkzaamheden is een aanvullend krediet nodig van € 200.000. Het betreft een 
investering met economisch nut en deze moet worden geactiveerd. De hieruit voortvloeiende 
afschrijvingslasten van € 8.833 worden meegenomen bij de bepaling van het riooltarief 2022.  
 

Krediet (raad 3 november 2020) € 565.000 € 20.667 

Aanvullend krediet € 200.000 €   8.833 

Totaal € 765.000 € 29.500 

   

Ten laste van het riooltarief  € 29.500 

 
2.2 De oorspronkelijke werkzaamheden zijn al aanbesteed en gegund. 

Tijdens de voorbereidingen op de uitvoering van de werkzaamheden kwamen deze nieuwe 
feiten naar voren. De huisvesting voor arbeidsmigranten van Level1 zal naar verwachting eind 
2021 gereed zijn. Om de voortgang van de uitvoering niet te laten stagneren, wordt 
toestemming gevraagd om de noodzakelijke verplichtingen aan te gaan. 
 

Kanttekeningen 

3.1 Een extra bijdrage van bedrijven is niet mogelijk 
Met de bedrijven zijn in een eerder stadium overeenkomsten gesloten voor een eigen 
bijdrage. Het is daarom juridisch niet mogelijk deze kosten te verhalen bij de bedrijven. 

 
Planning/Uitvoering 

De werkzaamheden waren al aanbesteed en gegund. 
Streven start werkzaamheden na bouwvakantie; oplevering eind december. 

 
Bijlagen 
- 


