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Krediet minigemaal bij paviljoen op Plein Vlijmen

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Het Plein in Vlijmen heeft een ingrijpende metamorfose ondergaan. Onderdeel daarvan was het realiseren
van een paviljoen. Dit voorstel gaat over het realiseren van een minigemaal om het afvalwater van het
paviljoen goed te kunnen afvoeren.
Feitelijke informatie
Het paviljoen is vanwege ruimtelijke aspecten verdiept aangelegd. Daarmee ligt het vloerpeil ook lager dan
de omliggende straten. Voor het afvoeren van het afvalwater is er aangesloten op het gemengde rioolstelsel
van Vlijmen. Naast afvalwater komt er dus ook regenwater in dit stelsel. Wanneer er bij hevige regenval
water op de omliggende straten blijft staan, ontstaat er een situatie waarin er water uit het gemengde stelsel
via de vloerputjes of het toilet het paviljoen kan binnendringen. De kans dat een dergelijke situatie zich
voordoet is reëel wanneer we kijken naar de hydraulische toetsing van het stelsel.
De enige betrouwbare manier om deze situatie te voorkomen is het aansluiten van het afvalwater van het
paviljoen op het gemengde stelsel via een minigemaal.
Bij deze oplossing horen wel enkele kanttekeningen. Ten eerste wordt normaliter voor een gemaal een
afstand gehanteerd van 30 meter tot gebouwen vanwege de mogelijkheid van geur en geluid. Die afstand
wordt hier niet gehaald en zo ontstaat er dus kwetsbaarheid op deze aspecten. Verder is een gemaal altijd
duurder en onderhoudsgevoeliger dan een aansluiting onder vrij verval.
Afweging
Het paviljoen is onder complexe omstandigheden tot stand gekomen. In dat kader zijn ruimtelijke, financiële
en technische keuzes gemaakt die kwetsbaarheid op het gebied van afvalwater tot gevolg hebben gehad.
Het project is nu ondanks alle complexiteit en gevoeligheden afgerond. De gemeente heeft zorgplichten op
het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Voor afvalwater geldt een resultaatverplichting:
afvalwater mag niet vrijkomen in de leefomgeving. Dat is wat hier nu juist wel aan de orde is. Vanwege de
lage ligging is het reëel dat het afvalwater in het paviljoen komt. Daarom is het voorstel om het paviljoen via
een minigemaal aan te sluiten op de gemengde riolering. De geschetste nadelen zullen dan door goed
onderhoud en een verhoogde monitoring worden ondervangen.
Inzet van middelen
De realisatie van het minigemaal kost € 15.000. Bij het opstellen van het Waterplan is rekening gehouden
met een jaarlijkse investeringsbehoefte voor vervangingsinvesteringen en verbeteringsinvesteringen. Het
beschikbaar te stellen krediet past binnen het in de begroting 2019 voor investeringen beschikbare bedrag.
In een bijlage bij de begroting zijn per programma de voorgenomen investeringsbedragen per jaar
opgenomen, waardoor dit krediet door u beschikbaar kan worden gesteld. Hierna is nog een
investeringsruimte van € 3.059.000 beschikbaar.
Risico's
Er zijn behalve de genoemde kwetsbaarheden op het gebied van geur en geluid, geen bijzondere risico’s
verbonden aan dit voorstel.
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Procedure / vervolgstappen
Het aanbrengen van het gemaal kan snel gebeuren. Het benodigde bedrag vloeit voort uit een offerte
(enkelvoudige aanbesteding). De materialen zijn standaard en naar verwachting is de realisatie binnen
enkele weken voltooid.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 30 april 2019
besloten:
een krediet van € 15.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een minigemaal bij het paviljoen op
het Plein in Vlijmen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,
b/a

mr. H.J.M. Timmermans
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