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(Publieks)samenvatting
Bij hevige regenval ontstaat wateroverlast in de Geelvinckstraat e.o. De wateroverlast wordt met
name veroorzaakt doordat de berging in de watergangen niet voldoende is. Een bijkomend probleem
is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater, m.n. door overstortingen vanuit het gemengde
rioolstelsel, slecht is. Door het verbreden en aanleggen van watergangen worden de peilstijgingen
beperkt en wordt de waterkwaliteit verbeterd. De werkzaamheden vallen deels binnen de
werkgrenzen van het Groen- en Waterplan (herinrichting Wijkeroogplantsoen).
Voorgesteld besluit
- een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 121.000,- voor het verbreden en aanleggen
van watergangen in Velsen-Noord;
- in te stemmen met een bijdrage van € 121.000,- vanuit het ISV-2 budget.
Inleiding
Bij hevige regenval ontstaat wateroverlast in de Geelvinckstraat e.o. Uit de praktijk blijkt dat dit
vaker dan gemiddeld optreedt. Er zijn veel klachten van omwonenden binnengekomen. Water op
straat zorgt voor overlast, schade en kan een gevaar voor de volksgezondheid vormen. De wateroverlast wordt met name veroorzaakt doordat de doorvoer en de berging in de omliggende watergangen niet voldoende is. Het waterpeil in de sloten stijgt dusdanig dat de afvoer van de riolering
wordt belemmerd. Uit hydraulische berekening in het kader van het rioleringsplan van Velsen blijkt
dat de riolering zelf wel voldoende capaciteit bezit. Een bijkomend probleem is dat de kwaliteit van
het oppervlaktewater, m.n. door overstortingen vanuit het gemengde rioolstelsel, slecht is. Dit wordt
met name veroorzaakt door overstortingen uit het gemengde rioolstelsel. Door het verbreden en
aanleggen van watergangen worden de peilstijgingen beperkt en wordt de waterkwaliteit verbeterd.
Een aantal werkzaamheden zal worden meegenomen binnen de werkzaamheden aan het
Wijkeroogpark in het kader van het Groen- en Waterplan.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Verminderen van de wateroverlast en verbeteren van het watermilieu.

Normale situatie
Kader

Bij hevige neerslag

Het project valt binnen de doelstellingen van het GRP, WOP en het Groen- en Waterplan. Het project
is besproken in de projectgroep ISV-2 en akkoord bevonden.
Argumenten
Water op straat zorgt voor overlast, schade en kan een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Door
het verbreden en aanleggen van watergangen worden de peilstijgingen beperkt en wordt de waterkwaliteit verbeterd.
Maatschappelijk draagvlak
Het DO is ter informatie voorgelegd aan de omwonenden. De opkomst was gering. Desondanks is
naar verwachting het draagvlak groot, gezien het aantal klachten over wateroverlast.
Financiële consequenties
De totale kosten bedragen € 192.000,--. Dekking vanuit ISV-2 van € 121.000,--, € 63.000,-- vanuit
het rioleringvervangingsbudget en € 8.000,-- vanuit het exploitatiebudget voor onderhoud havens en
waterwerken.
Realisatie
Het project wordt begeleid door BOR. De start van de werkzaamheden is gepland vanaf half februari
2010. Afhankelijk van de werkzaamheden van het Groen- en Waterplan zal het project in 2010
worden opgeleverd.
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