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Datum 6 mei 2019
Onderwerp Stand van zaken project riolering Rivierenwijk
Aanleiding Rondvraag raad 28 maart  
Portefeuillehouder Annelies van der Have

Tijdens de rondvraag in de raad op 28 maart is gevraagd of er vertraging is in het project 
riolering Rivierenwijk en zo ja, of dat extra kosten meebrengt. Hierbij ontvangt u het antwoord op 
deze vraag. 

Eind februari 2018 is het project riolering Rivierenwijk gestart. Dit is volgens contract geweest. Al 
direct tijdens de uitvoering van Fase 1 bleek de oorspronkelijke planning niet haalbaar te zijn. 
Daarvoor zijn de volgende oorzaken aan te geven, welke ook direct zijn gecommuniceerd aan de 
bewoners van de wijk: 
• Het riool ligt vrij diep waardoor meer grondverzet nodig is dan normaal
• De smalle straten beperken de inzet van meer materieel en medewerkers
• De werkvakken zijn korter om parkeerdruk in de wijk te beperken en
bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. 

Tevens is destijds direct aangegeven dat in het eerste kwartaal van 2019 fase 2 wordt afgerond 
en in het tweede kwartaal 2019 wordt gewerkt aan fase 3. Dat is de Amstellaan en daar wordt 
momenteel gewerkt. Ondanks een korte vertraging vanwege het garanderen van een goede 
toegankelijkheid van de Amstellaan ten tijde van de verkiezingen in maart en een tussentijdse 
aanpassing van werkzaamheden na overleg met PWN en Waternet, wordt het project eind juni 
2019 afgerond. Dit is met uitzondering van de aanplant van groen aangezien het plantseizoen 
momenteel is afgelopen. Die werkzaamheden worden in het najaar uitgevoerd. Alle 
werkzaamheden worden binnen het projectkrediet uitgevoerd. 

Vanuit omwonenden worden veel vragen gesteld over de duur van het project. We beseffen ons 
dat dit project een lange doorlooptijd heeft en doordat tussentijds alleen de direct betrokkenen 
van een kleine werkfase worden geïnformeerd door de aannemer, is niet bij iedereen de meest 
recente planning bekend. Daarom wordt nog een algemene brief verstuurd met de laatste en 
definitieve planning.  


