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SGP
Raadsfractie gemeente Barneveld
t.a.v. Jan Top

Geachte heer Top,

Datum:
22-02-2022
Ons kenmerk:

Op 25 januari 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad, schriftelijke vragen gesteld over over het
voornemen van Liander en Vitens om de komende periode in verschillende straten in de
kern Barneveld gas- en waterleidingen te gaan vervangen. Graag beantwoorden wij uw
vragen als volgt.
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Afdeling:
Beheer Openbare Ruimte
Behandeld door:
Cody Vogel
Doorkiesnummer:
(0342) 495 511
email:
c.vogel@barneveld.nl

Vraag 1.

Zijn alle geplande saneringswerkzaamheden van Liander en Vitens bij
de gemeente, met name bij de betrokken afdelingen, bekend?

Antwoord:

Ja. Deze werkzaamheden zijn bij ons bekend.

Vraag 2.

We mogen aannemen dat de gemeente hiervoor de benodigde
graafvergunningen verstrekt, is dit juist?

Antwoord:

Dat is juist.

Vraag 3.

Wordt er, in het kader van bovengenoemde saneringswerkzaamheden,
rekening gehouden het uitgangspunt ‘werk met werk maken’ en met de
betrokken afdelingen besproken?

Antwoord:

Deze uitgangspunten passen wij inderdaad toe. Op dit moment zijn er
vanuit de gemeente geen concrete werkzaamheden die gecombineerd
meegenomen kunnen worden. Voor een gedegen voorbereiding en
afstemming is tijd en budget nodig. In beiden is niet voorzien. Om in de
aankomende jaren werk met werk te kunnen maken stelt de gemeente
stelt een integrale meerjarenplanning (IMP) op. Hierin worden ook de
gewenste maatregelen vanuit de diverse afdelingen bij elkaar gebracht.

Vraag 4.

Er zijn een aantal wegen die de komende tijd op de planning staan om
aangepakt te worden, zoals bijv. de Amersfoortsestraat en de
Schoutenstraat. Zijn er mogelijkheden om gelijktijdig of direct
aansluitend voorbereidingen te treffen voor het (meer) afkoppelen van
het hemelwater?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 3.
In de IMP worden ook de benodigde maatregelen vanuit de
klimaatadaptatie (o.a. afkoppelen hemelwater), rioolverbetering en onderhoud meegenomen. Eind mei verwachten we de resultaten van de
doorrekening van het complete rioleringsstelsel binnen kern Barneveld
(zogenaamd SSW = Systeemoverzicht Stedelijk Water). Hieruit komt
naar voren op welke locaties aanpassing aan de riolering gewenst al dan

noodzakelijk zijn en in welke volgorde qua urgentie. Vervolgens is het
nodig dit te vertalen naar specifieke maatregelen. Vervolgens de
vertaling naar concrete projecten inclusief de benodigde voorbereiding,
afstemming en financiering. De verwachting is dat een concrete
projectvoorstellen met budgetaanvraag op zijn vroegst bij de kadernota
2024 wordt betrokken.

Blad 2

Vraag 5.

Zijn er mogelijkheden om kruisende leidingen van Liander en Vitens, in
de straten die binnen afzienbare tijd worden aangepakt, voor te bereiden
zodat bij de gemeentelijke reconstructie geen onvoorzien oponthoud
meer te verwachten is?

Antwoord:

De planning van Liander en Vitens wordt en is (grotendeels) afgestemd
met de gemeente. Op de locaties waar wegen gekruist worden zijn
vanuit de gemeente voorlopig geen reconstructie werkzaamheden
voorzien.

Vraag 6.

Ziet de gemeente, ‘met een schuin oog’, ook toe op de
saneringswerkzaamheden dat deze veilig voor de bewoners en
passanten gebeuren? De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de
uitvoerende partij, maar het lijkt ons gewenst dat de eigenaar/beheerder,
dus de gemeente, zorgt voor garanties.

Antwoord:

De gemeente houdt tijdens de uitvoering toezicht op veiligheid en
kwaliteit.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
W. Wieringa
secretaris

J. J. Luteijn
burgemeester

