Commissie
Vergaderdatum Commissie
Vergaderdatum Raad
Onderwerp
Registratienummer

:
:
:
:
:

Ruimte en Samenleving
10 juni 2015
25 juni 2015
Rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord -West
1052 aangepast

Muiden, 2 juni 2015
Voor technische vragen over dit voorstel kunt u terecht bij de heer M. Heemstra,
projectleider Muiden Noord-West (m.heemstra@muiden.nl)
Aan de gemeenteraad.
Voorstel
1. Om te besluiten het plan van aanpak (startnotitie) voor de rioolvervanging en
herinrichting van de wijk Muiden Noord-West vast te stellen;
2. Om te besluiten een krediet te verlenen van € 90.000 excl. BTW voor het
opstellen van een Nota van Uitgangspunten en ten laste te brengen van het
beschikbare budget voor het ‘verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017’.

Inleiding
De wijk Muiden Noord-West is een woonwijk uit de jaren 50 en bestaat grotendeels uit
huurwoningen en een openbare basisschool. Zowel de weg als het onderliggende riool
hebben dringend onderhoud nodig. In het ‘verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 20132017’ (vGRP) zijn hiervoor gelden gereserveerd.
Voorgesteld wordt om het bijgevoegde plan van aanpak voor het project
‘Rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord-West’ vast te stellen en een krediet
beschikbaar te stellen voor de definitiefase van het project: het opstellen van een Nota
van uitgangspunten.
Argumenten
Er is de laatste tijd niet in de wijk geïnvesteerd vanwege de ontwikkelingen ten aanzien
van het plan De Krijgsman. Omdat verwacht wordt dat dit bestemmingsplan eind 2015
wordt vastgesteld en de eerste woningen op zijn vroegst in 2017 worden opgeleverd is
het nu tijd om het project Rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord-West te
starten. Uitgangspunt daarbij is dat het riool binnen de planperiode van het vGRP
wordt vervangen. De eerste woningen van De Krijgsman kunnen dan op de riolering in
Noord West worden aangesloten.
De rioolvervanging biedt de mogelijkheid de wijk her in te richten en de wensen van
bewoners en gebruikers daarbij te betrekken.
In de komende fase (definitiefase) van het project moet onderzocht worden of en in
hoeverre rekening moet worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen in
samenhang met de gemeentelijke ambitie voor het herstel van de vesting in dit gebied.
Uitvoering
De aanpak en beheersing van het project zijn in het Plan van Aanpak beschreven.

Financiële Toelichting
De totale investeringen voor de uitvoering van het project worden op dit moment
geraamd op € 2.750.000. Van dit bedrag is € 1.200.000 beschikbaar voor Muiden
Noord-West uit de begroting voor het vGRP. Voor de overige kosten zijn op dit moment
geen middelen beschikbaar binnen de begrotingen voor onderhoud wegen, groen en
verlichting. Bij de vaststelling van het Definitief ontwerp (medio 2016) wordt een
uitvoeringskrediet inclusief dekkingsvoorstel ter besluitvorming aan de nieuwe
gemeenteraad Gooise Meren aangeboden.
Voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten wordt gevraagd een krediet van
€ 90.000,= beschikbaar te stellen en dat ten laste ten brengen van het beschikbare
budget voor het vGRP. De overige interne kosten ter grootte van € 30.000 voor de
inzet voor het project zijn regulier en worden uit de eigen beleidsvelden gedekt.
Bij deze overige interne kosten zijn ook de kosten begrepen voor de activiteiten
‘onderzoek en berekeningen’ conform de overeenkomst met AGV.
Voorlichting/communicatie
Na vaststelling van het plan van aanpak worden de bewoners in de wijk geïnformeerd
over de rioolvervanging en herinrichting. Zo snel mogelijk daarna wordt, in
samenwerking met Ymere, een ‘Belevingsscan’ uitgevoerd, waarin bewoners worden
gevraagd aan te geven wat ze van de wijk vinden en wat verbeterd kan worden. De
resultaten van deze ‘Belevingsscan’ is naast de knelpuntinventarisatie door het
projectteam de basis voor de ‘Nota van Uitgangspunten’.
De concept- Nota van Uitgangspunten wordt in een participatiebijeenkomst (oktober
2015) toegelicht. Bewoners kunnen bij de tekeningen en onderzoeken informatie
krijgen en reageren met reactieformulieren.
Er wordt een informatiebijeenkomst over de definitieve Nota van Uitgangspunten
inclusief de Nota van Beantwoording gehouden, waarin is opgenomen wat met de
reacties is gedaan (november 2015).
Inspraakmogelijkheid op de definitieve Nota van Uitgangspunten is er in de
raadscommissie Ruimte en Samenleving (december 2015).
Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten vindt plaats in de gemeenteraad
(december 2015).
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Bijlagen
Plan van aanpak rioolvervanging en herinrichting Muiden Noord-West (Startdocument)
dd. 1 juni 2015

De raad van de gemeente Muiden; 25 juni 2015
gelezen het raadsvoorstel nr. 1052 aangepast d.d. 2 juni 2015
gelet op de Gemeentew et;

BES LU I T :
1. het plan van aanpak (startnotitie) voor de rioolvervanging en herinrichting van
de wijk Muiden Noord-West vast te stellen;
2. een krediet te verlenen van € 90.000 excl. BTW voor het opstellen van een
Nota van Uitgangspunten en ten laste te brengen van het beschikbare budget
voor het ‘verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad
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M.L. de Pater – van der Meer
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