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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard  (in plaats van telefonisch contact) 

Van : Lars Voskuil, PvdA Gooise Meren 

   
Datum indiening : 10 April 2017 
   
Betreft : X Riool – Fouten bij aanleg riool - Muiden Noord-West 

 

    
   
Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

 o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   
Datum toezending 
antwoord 

: 12 april 2017 

 
Vragen: 
 

Edelachtbaar College, 
 
Onlangs deed de fractie van de PvdA een buurtonderzoek in de wijk Noord-West in Muiden. Uit de 
reacties van de inwoners is een aantal vragen naar voren gekomen, waar wij graag antwoord op 
krijgen. 
 
 

Verzakking nieuwe riolering P.C. Hooftlaan 
 
Van verschillende kanten hebben wij begrepen dat het nieuwe riool in de P.C. Hooftlaan nu al flink 
verzakt is waardoor de rioolbuizen opnieuw moeten worden aangelegd. Inmiddels is dit (5 april) 
ook per brief van onze gemeente aan de aanwonenden bevestigd. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

 
1. Klopt het dat er bij de aanleg van het riool in Muiden Noord-West, specifiek de P.C. 

Hooftlaan, fouten zijn gemaakt door bijvoorbeeld het riool niet te funderen waar dat bij het 
oude hoofdriool wel was gedaan? 
Onder wiens verantwoordelijkheid zijn deze fouten gemaakt, gemeente of aannemer? 
 

Bij controle van het riool is gebleken dat ca. 60 meter van de ca. 200 meter nu aangelegd 
riool in de P.C. Hooftlaan niet goed is aangelegd en daarom opnieuw gelegd moet worden.  
Oorzaak daarvan is een combinatie van factoren, waarbij de verantwoordelijkheid deels bij 
de aannemer ligt en deels bij de gemeente. In overleg met de aannemer is nu gekozen 
voor een andere werkwijze voor de grondverbetering onder het riool om nieuwe problemen 
te voorkomen. Zoals gebruikelijk is er gestart met het diepste punt van het riool. Nu het 
riool steeds hoger wordt aangelegd verwachten we ook minder problemen. Onderheien van 

het riool is daarom niet nodig. Voor zover wij nu hebben kunnen waarnemen was het oude 
riool niet onderheid, maar gelegd op betonnen balken. Deze maatregel passen wij niet toe 
omdat het extra gewicht daarvan juist tot zettingen kan leiden.   
 

2. Op welke wijze wordt uit de gemaakte fouten lering getrokken, mede indachtig het 
leerproces ronde de brug Oud-Blaricummerweg? 
 

Er zijn geen overeenkomsten met de brug Oud-Blaricummerweg. Er wordt volgens contract 
gewerkt en daarop wordt directie gevoerd, vergelijkbaar als bij de rioolvervanging en 
herinrichting van Westereng in Bussum. De aanleg van het riool is pas begonnen en op het 
diepste punt met de grootste risico’s. Er moet nog ca. 3,5 km riool in Muiden Noord-West 
worden aangelegd. Er is nu een betere verwachting van de samenstelling van de 
ondergrond  en er zijn beheersmaatregelen getroffen. Na elke fase wordt bekeken of er 

extra beheersmaatregelen nodig zijn. In het verleende budget is rekening gehouden met 
onvoorziene omstandigheden.  
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3. Waarom wordt voor de tijdelijke verharding zeer matig en met bouwafval, waaronder 
scherpe scherven van tegels, vervuild puin gebruikt?  
 

Het materiaal waarop gedoeld wordt is menggranulaat dat bestaat uit duurzaam 
hergebruikt gebroken puin en is niet tijdelijk, maar dient als blijvende ondergrond voor de 
verharding. Het materiaal dient als wegfundering om zettingen van de weg en 
spoorvorming te voorkomen. Dit materiaal voldoet aan de gestelde eisen van het bestek, 
wordt geleverd onder een kwaliteitscertificaat en bevat geen vervuild materiaal. Om 
woningen snel bereikbaar te maken is het tijdelijk soms wenselijk om de weg al open te 
stellen voordat er bestrating is aangebracht. Dit doen wij alleen als dat veilig kan. Voor 

voetgangers zijn loopschotten aangebracht.   
 

4. Enkele bewoners spraken hun zorgen uit over de aanwezigheid van asbestdeeltjes of 
andere schadelijke verontreiniging in het puin. Heeft u de garantie dat dit puin geen 
elementen bevat die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid? 
 
Ja. Het materiaal wordt onder garantiecertificaat geleverd. 

 
5. Wie draait op voor de extra kosten van de hernieuwde aanleg? Komen deze voor rekening 

van de aannemer(s), of moeten wij hier als gemeente ook een bijdrage aan leveren? 
 
Zie antwoord 1. Een deel van de kosten komt voor rekening van de gemeente.   
 

6. Wanneer verwacht u dat de werkzaamheden in Muiden N-W, gezien de tegenvallers, 
volledig afgerond zijn? 
 
De extra werkzaamheden leiden nauwelijks tot vertraging. Wij gaan er nu nog steeds 
vanuit dat de werkzaamheden conform planning eind dit jaar zijn afgerond.  

 
Uw antwoorden zien wij graag tegemoet. 

 
Fractie PvdA 
Lars Voskuil 


