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1

Inleiding

1.1
Aanleiding
De gemeente Laren is op 28 juli 2014 getroffen door een extreme bui. Hierdoor is in tientallen
woningen waterschade opgetreden. Met het oog op de klimaatverandering is de verwachting
dat de intensiteit van de neerslag in de toekomst verder zal toenemen. De gemeente Laren wil
de risico’s op wateroverlast verminderen en onderzoekt de effectiviteit van verschillende maatregelen om overtollig hemelwater te bergen of af te voeren.
1.2
Opdracht
De gemeente laren heeft Grontmij opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gevoeligheid van de gemeente voor wateroverlast en naar de effectiviteit van verschillende maatregelen.
1.3
Opzet van het onderzoek
Grontmij is gestart met het analyseren van de huidige situatie (hoofdstuk 2). Hiervoor is in eerste instantie gekeken naar de afstroming van hemelwater over het maaiveld (paragraaf 2.2).
Vervolgens is voor de knelpuntlocaties een gecombineerde berekening uitgevoerd van afstroming over maaiveld en via de riolering. (paragraaf 2.3).
De gemeente heeft diverse maatregelenpakketten opgesteld. Deze zijn in hoofdstuk 3 doorgerekend.
De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn in hoofdstuk 4 weergegeven.

20150415/GLdefinitief
Pagina 5 van 17

2

Toetsing situatie 2014

2.1

Uitgangspunten

2.1.1
Modellen
Om de risico’s op wateroverlast in beeld te brengen is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2)
De risico’s op wateroverlast zijn getoetst met twee modellen.
Met het model Wodan2D zijn 2D berekening gemaakt van de hele kern Laren. Het model berekent de afstroming van hemelwater over maaiveld tijdens extreme neerslag. Het model maakt
gebruik van vereenvoudigde afstroomformules. Het model houdt rekening met afstroming van
verhard en onverhard. Bij onverharde oppervlakken houdt het model rekening met verliezen ten
gevolge van infiltratie.
Met Sobek zijn 1D2D berekeningen gemaakt voor de knelpuntgebieden. De basis voor de rioleringsberekeningen is het Sobek-rioleringsmodel uit 2014, dat is opgesteld in het kader van het
BRP. Het model betreft de situatie op 28 juli 2014. Voor de stroming over het maaiveld is gebruik gemaakt van de AHN2.
2.1.2
Neerslagbelasting
De berekeningen zijn primair uitgevoerd met de bui van 28 juli 2014. De neerslaggegevens zijn
afkomstig van de gemeentelijke neerslagmeter Kringloop-Zuidersingel in Eemnes
In de berekeningen is een periode van twee uur doorgerekend. De totale neerslag in deze periode bedraagt ca. 46 mm.

Figuur 2.1

Neerslag 28 juli 2014 Laren
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De herhalingstijd van de neerslag op basis van de KNMI statistiek uit 2011 bedraagt 1 keer per
50-100 jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met een klimaatfactor in verband met de toename van de neerslag.

Figuur 2.2

Herhalingstijd neerslag 28 juli 2014 Laren

Het gecombineerde maatregelpakket is getoetst op een bui met een herhalingstijd van 1 keer
per 100 jaar. Hierbij is rekening gehouden met een klimaatfactor van 1,25. Er is geen standaard
T=100 bui, die gehanteerd wordt voor de toetsing van rioolstelsels. Uitgegaan is van een belasting van een uur. Uit de figuur blijkt dat het neerslagvolume 43 mm is. Met klimaatfactor wordt
dit 54 mm. Voor de verdeling van de neerslag is de verdeling van de Herwijnenbui van 28 juni
2011 gebruikt. Bij deze bui is de hoogste uursom in Nederland gemeten, namelijk 79 mm. De
neerslaghoeveelheden zijn evenredig gereduceerd tot een uursom van 54 mm.

Figuur 2.3

T=100 bui, inclusief klimaatfactor 1,25
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2.2
Wodan2D analyse
De Wodan2D modellering geeft inzicht in de locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast. De
resultaten geven ook inzicht in de bovengrondse afstroomroutes van het hemelwater naar de
knelpunten. Op grond daarvan kan het Sobek 1D2D model worden opgebouwd.
Omdat de afstroming van onverhard naar verwachting een belangrijke rol speelt in Laren zijn
diverse berekeningen gemaakt met verschillende instellingen voor afstromingsverliezen. De
berekeningen zijn uitgevoerd met een belasting van 35 mm neerslag op het maaiveld.

Figuur 2.4

Detail stroombanen op basis van Wodan2D flowaccumulatie

Figuur 2.4 geeft een beeld van de afstroming vanaf de hoge onverharde gebieden aan de westzijde van Laren. De kleur van de stroombanen is een indicatie van de hoeveelheid water die per
gridcel langsstroomt.

Figuur 2.5

Detail waterdiepten Laren centrum op basis van Wodan2D berekening
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De Wodan2D berekening geeft in het algemeen een goed beeld van de opgetreden knelpunten.
Figuur 2.5 geeft een beeld van de berekende waterstanden in het centrum van Laren bij de
Brink.
2.3
Sobek 1D2D berekeningen
In verband met de beperkingen van het model zijn drie losse modellen opgesteld. De modellen
bestaan uit het volledige rioolstelsel en een 2D model van het maaiveld van een deel van de
gemeente. De selectie van de 2D maaiveld modellen is gekozen op basis van de inzichten over
de stroming over straat uit het Wodan2D model.
De berekeningen zijn gekalibreerd op basis van videobeelden van de situatie op 28 juli. De berekeningen met alleen verhard oppervlak dat water afvoert, laat minder water op straat zien,
dan in werkelijkheid is opgetreden. Vervolgens is onverhard oppervlak toegevoegd aan het model. In totaal is 30 ha onverhard toegekend, verdeeld over 7 strengen aan de westzijde van de
kern. Dit is op basis van waarnemingen van afstromend water vanaf de hoger gelegen gebieden. Daarnaast is per streng nog extra onverhard toegevoegd, ter grootte van 40% van het verhard oppervlak.
In figuur 2.6 is de verdeling van de grote oppervlakken onverhard weergegeven. In tabel 2.1 is
het totale afvoerende oppervlak voor de huidige situatie weergegeven.

Figuur 2.6

Verdeling grote oppervlakken onverhard

Tabel 2.1

Afvoerende oppervlakken 1D2D berekeningen situatie 2014

Gesloten verharding

3,6 ha

Open verharding

27,8 ha

Dak hellend

37,3 ha

Dak vlak

9,9 ha

Dak uitgestrekt

4,1 ha

Totaal verhard

82,7 ha

Onverhard uitgestrekt

62,6 ha

De inloopparameters voor onverhard zijn aangepast. Uitgegaan is van de parameters voor onverhard uitgestrekt volgens de Leidraad Riolering, module C2100.
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Hierbij zijn de volgende parameters aangepast:
afstromingsvertraging 0,05/min;
infiltratiecapaciteit 20 mm/h
afname 0,01/h.
De waterbalans van de bui van 28 juli is in tabel 2.2 weergegeven.
Tabel 2.2

Waterbalans bui 28 juli 2014

Verhard oppervlak

83

ha

Onverhard afvoerend oppervlak

63

ha

Neerslag

46

mm
m3

Afvoer van verhard

97% inloop

37.211

Afvoer van onverhard

35% inloop

10.003 m3

Afvoer totaal

47.214

m3

Uit de tabel blijkt dat de neerslag die op verhard oppervlak valt bijna volledig tot afstroming komt
bij de bui van 28 juli 2014, namelijk voor 97% (46 mm x 63 ha = 28.980 m3 water, waarvan
37.211 m3 tot afstroming komt). Van onverhard komt in de berekening 35% van de neerslag tot
afstroming.
Door het toevoegen van onverhard aan het model is de hoeveelheid afvoer naar het riool met
27% toegenomen in vergelijking met een berekening die alleen uitgaat van verhard oppervlak.
De resultaten van de berekeningen zijn in de volgende figuren weergegeven.

Figuur 2.7

Waterdiepten Laren Noord 2014 op basis van Sobek 1D2D bij bui 28 juli 2014
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Figuur 2.8

Waterdiepten Laren Midden 2014 op basis van Sobek 1D2D bij bui 28 juli 2014

Figuur 2.9

Waterdiepten Laren Zuid 2014 op basis van Sobek 1D2D bij bui 28 juli 2014

De resultaten van de Sobek 1D2D berekeningen komen goed overeen met de waarnemingen.
In het noordelijk deelgebied vindt aan de zuidzijde van het model ophoping van water plaats. Dit
zal in de praktijk verder omlaag stromen in zuidelijke richting,
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3

Toetsing maatregelen

3.1
Beschrijving maatregelen
De gemeente heeft verschillende maatregelenpakketten opgesteld. In eerste instantie is het
effect van enkele afzonderlijke maatregelen doorgerekend voor de bui van 28 juli 2014. Omdat
veel gegevens van deze bui bekend zijn, kan goed het individuele effect van de verschillende
maatregelen vergeleken worden. Vervolgens is op basis van deze gegevens een verdeling gemaakt met verschillende maatregelen in een 6-tal scenario’s en is het scenario IV doorgerekend
voor een bui met een theoretische herhalingstijd van 100 jaar. Als uiteindelijk einddoel is deze
bui aangenomen als maatgevende bui waarbij geen wateroverlast in de woningen meer mag
ontstaan. De volgende pakketten zijn doorgerekend.
1. Afkoppelen van 70% van de daken
Aangenomen is dat de daken van de woningen worden aangesloten op infiltratievoorzieningen met een inhoud van minimaal 40 mm. In het model is aangenomen dat er van de afgekoppelde daken geen water tot afstroming komt.
Het afgekoppelde dakoppervlak bedraagt 35,8 ha. Dit is 43% van het totale afvoerende oppervlak. In dit model is het verhogen van de drempels bij college De Brink niet meegenomen.
2. Wegverhardingen afkoppelen op zes buffers
De gemeente heeft diverse locaties geselecteerd waar bovengronds, of ondergronds ruimte
is om water te bergen. Het water van wegen zal door middel van infiltratie (IT)-riolen met
een steenslagkoffer worden afgekoppeld en worden afgevoerd naar de buffers. In figuur 3.1
zijn de buffers weergegeven. De buffer bij Singer is (grotendeels) ondergronds. De andere
buffers zijn bovengronds. De gemeente is voornemens om onder wegen die gereconstrueerd worden infiltratievoorzieningen aan te leggen met een berging van 0,265 m3/m1 en
een geschatte infiltratiecapaciteit van 0,1 m3/m1 per uur. Op basis van de lengte van de te
reconstrueren wegen is het geborgen en afgevoerde volume water voor de IT-riolen aangegeven. In de figuur is ook de berging van de buffers weergegeven. Tevens is aangegeven
hoe de grote vlakken onverhard over de buffers zijn verdeeld.
In deze variant is rekening gehouden met het feit dat voor de ingang van het College De
Brink drempels zijn geplaatst. In de berekening is uitgegaan van een drempelhoogte van
0,50 m.
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Figuur 3.1

Berging en afvoer in buffers en IT-riolen

In totaal is 4% van het afvoerend oppervlak afgekoppeld en ruim 50% van het onverhard oppervlak. In tabel 3.1 zijn de afgekoppelde oppervlakken per buffer weergegeven.
Tabel 3.1
knoop

Afgekoppelde oppervlakken per buffer
Naam buffer

nr.

Berging

GV

OV

Totaal

ONVU

m3

ha

ha

ha

ha

13

A Naarderstraat

1200

0,00

0,41

0,42

15,49

11

B Pruisenberg

400

0,00

0,04

0,04

3,71

16

C Tafelbergweg

795

0,16

0,36

0,52

5,49

18

D Hut van Mie

1100

0,00

0,36

0,37

0,49

9

E Hertenkamp

1500

0,77

0,67

1,44

1,43

20

G Singer

1200

0,11

0,22

0,33

7,22

1,04

2,06

3,10

33,82

Totaal 6 buffers

GV=gesloten verhard, OV=open verhard, ONVU=onverhard uitgestrekt.

3. Wegen bij reconstructies afkoppelen
De gemeente heeft aangegeven welke wegen in de nabije toekomst zullen worden gereconstrueerd. Deze wegen worden afgekoppeld op IT-riolen met steenslagkoffers. Het bergende volume van de koffers, inclusief inschatting van de infiltratiecapaciteit bedraagt 0,365
m3/h. Uitgaande van een wegbreedte van 6 meter, bedraagt de berging 60 mm. Dit is voldoende om de bui van 28 juli 2014 te bergen. In het model is de wegverharding en onverhard van de gemengde riolering afgekoppeld. Het afgekoppelde wegoppervlak bedraagt 6,6
ha. Daarnaast is 10,9 ha onverhard afgekoppeld. In bijlage 1 zijn de afgekoppelde locaties
weergegeven.
In deze variant is rekening gehouden met het feit dat voor de ingang van het College De
Brink drempels zijn geplaatst. In de berekening is uitgegaan van een drempelhoogte van
0,50 m.
4. Infiltratieriool in Kerklaan
In de kerklaan en De Pijl wordt een IT-riool met steenslagkoffer aangelegd ø500 mm met
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een lengte van 735 m van het Schoolpad tot Eemnesserweg. De berging bedraagt 380 m3.
Het riool loost in de Eemnesserweg het overtollige water op het wegoppervlak. Dit is uiteindelijk niet geheel opgenomen in scenario IV, maar wel als individuele maatregel doorgerekend.
In deze variant is rekening gehouden met het feit dat voor de ingang van het College De
Brink drempels zijn geplaatst.
5. Maatregelpakket “IV”
Dit maatregelpakket bestaat uit een mix van maatregelen.
a. afkoppelen van 70% van de daken (maatregelpakket 1)
b. wegen bij reconstructies afkoppelen (maatregelpakket 3)
c. Kerklaan westzijde afkoppelen met 500 mm IT riool
(gedeeltelijk maatregelpakket 4)
d. Wegverharding afkoppelen op zeven buffers (uitbreiding maatregelpakket 2)
Buffer Houtzagerij met een grootte van 400 m3 wordt aan de zes buffers toegevoegd. De nieuwbouwlocatie zelf is afgekoppeld en voert niet versneld af bij een
T=100 bui.
In bijlage 1 zijn de basisgegevens van de gemeente over de maatregelen weergegeven.
3.2
Toetsing maatregelpakket 1 Afkoppelen 70% daken
Het effect van het afkoppelen van 70% van de daken ten opzichte van de huidige situatie is in
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. weergegeven voor de verschillende deelgebieden. In
de bijlagen 2, 3 en 4 zijn de resultaten groter weergegeven.
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Figuur 3.2

Waterdiepten Situatie 2014 (links) en 70% daken afgekoppeld (rechts) bui 28 juli 2014

Uit de figuur blijkt dat de hoeveelheid water op straat aanzienlijk wordt verminderd door het afkoppelen van 70% van de daken.
In figuur 3.3 is de situatie rond de Brink in detail weergegeven.

College De Brink

Figuur 3.3

Detail locatie De Brink situatie 2014 (boven) en 70% daken afgekoppeld bui 28 juli 2014
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Uit de figuur blijkt dat het afkoppelen van de dakoppervlakken een groot effect heeft op de waterstanden. Hierbij moet worden opgemerkt dat geen rekening is gehouden met het verhogen
van de drempels bij de ingangen van College De Brink. Hiermee wordt voorkomen dat water het
laaggelegen terrein van de school opstroomt. Het water wat tijdens de bui van 28 juli 2014 naar
College De Brink gestroomd is zal zich bij dergelijke buien door de opgeworpen drempels ophopen op de Kerklaan en omgeving waardoor het effect van de maatregel zoals in bovenstaande plaatjes weergegeven minder zal zijn.
3.3
Toetsing maatregelenpakket 2 Afkoppelen op zes buffers
Het effect van het afkoppelen op zes buffers ten opzichte van de huidige situatie is in figuur 3.4
weergegeven voor de verschillende deelgebieden. In de bijlagen 2, 3 en 4 zijn de resultaten
groter weergegeven.

Figuur 3.4

Waterdiepten Situatie 2014 (links) en Afkoppelen op buffers (rechts) bui 28 juli 2014

In deze variant wordt een beperkte hoeveelheid verhard oppervlak afgekoppeld. Het belangrijkste effect is gelegen in het afvangen van het water dat van onverhard afstroomt.
Uit de figuur blijkt dat in gebied Noord de berekende overlast aan de westzijde van het gebied
verdwijnt. De hoeveelheid water op straat aan de oostzijde vermindert slechts in geringe mate.
In het middengebied is het effect op wateroverlast in het algemeen minder effectief dan het afkoppelen van de daken. Het verhogen van de drempels bij College De Brink heeft wel een grote
invloed. In de huidige situatie stroomt veel water naar het lagergelegen terrein. Naar schatting
wordt er in de berekening van de huidige situatie ca 1.000 m3 water geborgen op het terrein
van het college. Door de aanleg van de drempels stroomt het water niet meer vanuit de Kerklaan naar het terrein van de school en blijft het water in de Kerklaan en omgeving staan. De
wateroverlast neemt hierdoor in de omgeving van de Kerklaan nagenoeg niet af, ondanks de
afkoppelmaatregelen.
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Figuur 3.5

Detail locatie De Brink Afkoppelen op vijf buffers bui 28 juli 2014

3.4
Toetsing maatregelenpakket 3 Wegen bij reconstructies afkoppelen
Het effect van het afkoppelen van de wegen is beperkt, doordat naar verhouding maar weinig
oppervlakken worden afgekoppeld. De resultaten zijn in bijlage 2, 3 en 4 weergegeven.
3.5
Toetsing maatregelenpakket “IV”
Het maatregelenpakket is getoetst met de bui van 28 juli 2014 (alleen voor deelgebied Midden)
en de T=100 bui+25%. In de bijlagen 2, 3 en 4 zijn de resultaten weergegeven.
In figuur 3.6 is de situatie rond de Brink weergegeven voor de bui van 28 juli 2014.

Figuur 3.6

Detail locatie De Brink na maatregelenpakket IV bui 28 juli 2014
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Uit de figuur blijkt dat de hoeveelheid water op straat aanzienlijk wordt verminderd. Door de
drempels voor de ingang van het College De Brink, wordt het totale effect van het maatregelenpakket minder. Echter zal dit maatregelenpakket afdoende zijn om bij een vergelijkbare bui als
de bui van 28 juli 2014 wateroverlast in de woningen te voorkomen. De conclusie die getrokken
kan worden is dat de maatregel met het meeste totale effect van het doorgerekende maatregelenpakket IV is het afkoppelen van de daken.
In figuur 3.7 is de situatie rond de Brink weergegeven voor een T=100 bui+25%.

Figuur 3.7

Detail locatie De Brink IV bui T=100+25%

Uit de figuur blijkt dat de maatregelen niet voorkomen dat bij een T=100+25% bui op grote
schaal wateroverlast optreedt rond de Brink.
Voor de gebieden Noord en Zuid is alleen de T=100+25% bui doorgerekend. De resultaten zijn
vergelijkbaar met die voor het gebied Midden. Bij een T=100 bui is sprake van grote hoeveelheden water op straat, met risico’s op wateroverlast.
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4

Conclusies en aanbevelingen

4.1

Conclusies
De wateroverlast treedt in Laren vooral op in lokale laagtes die zich in het gebied bevinden.
Het water stroomt hier bovengronds naar toe en kan niet verder afstromen.
De opgetreden wateroverlast op 28 juli 2014 wordt door middel van berekeningen met het
2D pakket Wodan en met het 1D2D pakket Sobek in het algemeen goed gesimuleerd.
Het Sobek model is gevalideerd en gekalibreerd door het toekennen aan het model van afstromend onverhard oppervlak. Voor Laren is berekend dat globaal 75% van de belasting op
het riool en de afstroming over straat is veroorzaakt door neerslag die op verharding en daken viel en 25% door afstroming van onverhard.
Het voorspellen en berekenen van de aanvoer van onverhard gaat gepaard met forse onzekerheden. Gebruik is gemaakt van visuele waarnemingen van afstromend water van bospaden en dergelijke. Dit bemoeilijkt het nauwkeurig dimensioneren van de buffers, waar een
belangrijk deel van de te bufferen hoeveelheid water afkomstig is van onverhard terrein.
Het verhogen van de drempels voor het College De Brink verhoogt de veiligheid voor het
college. Bij de bui van 28 juli was volgens de berekening ongeveer 1000 m3 water aanwezig
op maaiveld in en rondom de school. Door deze aanvoer te blokkeren zal dit water zich nu in
de Kerklaan en omgeving ophopen en daar bij dergelijke zware buien voor hogere waterstanden zorgen als er verder geen maatregelen getroffen worden. In het model is uitgegaan
van een verhoging van de drempels naar het college met 0,50 m.
Het afkoppelen van 70% van de daken door middel van infiltratievoorzieningen met een grote berging heeft een groot positief effect op de waterstanden in de gemeente. Alleen deze
maatregel toepassen is niet afdoende om de problemen in de Kerklaan bij de bui van 28 juli
2014 op te lossen.
Het afkoppelen op zes buffers heeft een kleiner effect ter plaatse van de overlastlocaties op
de waterstanden dan het afkoppelen van de dakoppervlakken. De berekende waterstand op
de locatie Tafelbergweg /De Leemkuil neemt wel sterk af. Hierbij moet worden opgemerkt
dat de berekende waterstanden sterk beïnvloed zijn door de afvoer van onverhard. Afstroming vanaf onverhard kan enorm variëren en is van vele factoren afhankelijk, zoals de begroeiing, het hellingspercentage, de opbouw van de bui, is er een droge periode vooraf gegaan aan de bui of niet.
Het afkoppelen van de wegen bij wegreconstructies heeft een beperkt effect op de waterstanden. De hoeveelheden verharding en onverhard die worden afgekoppeld zijn beperkt.
Door te blijven afkoppelen bij reconstructies wordt het totale effect op den duur wel een significanter onderdeel van het totaal te behalen effect. Dit is een maatregel die makkelijk meegenomen kan worden in de planning binnen de organisatie van de gemeente.
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Conclusies en aanbevelingen

Het gecombineerde maatregelenpakket “IV” heeft een duidelijk effect op de waterstanden bij
de bui van 28 juli 2014. Het komt erop neer dat na uitvoering van dit scenario er waarschijnlijk nauwelijks tot geen schades meer zullen ontstaan aan eigendommen en dat er geen uitval van essentiële (gebruiks-)functies zal optreden. Uit de modellering komt naar voren dat
door de aanleg van de drempels bij het College De Brink er enkele panden in de kerklaan
zijn waar drempelverhogende maatregelen (zoals in het pakket kleine maatregelen is opgenomen) nodig zijn om te voorkomen dat het water naar binnen stroomt. De belangrijkste
maatregelen betreft het afkoppelen van 70% van de daken.
Bij een T=100 bui met klimaatfactor van 25% is nog steeds op grote schaal sprake van wateroverlast.

4.2

Aanbevelingen
Het terugdringen van de wateroverlast vergt een grote inspanning. Wij bevelen aan om een
doelmatigheidstoets uit te voeren. Hiervoor moeten de kosten van de overlast en de kosten
van de maatregelen in beeld worden gebracht.
Grootschalig afkoppelen heeft een positief effect op het optreden van wateroverlast. Het afkoppelen van daken heeft het meeste potentieel omdat er aanzienlijk meer dakoppervlak
dan wegoppervlak is.
Afkoppelvoorzieningen dienen voldoende berging te bezitten. In de berekeningen is ervan
uitgegaan dat geen water meer tot afstroming komt. Dit betekent dat minimaal 55 mm ten
opzichte van het verhard oppervlak gewenst is.
Door de aanleg van de drempels in de inritten naar College de Brink is er een “buffer” weg
gevallen van circa 1000 kubieke meter. Hierdoor is het noodzakelijk om in het afstroomgebied midden extra berging te creëren om overlast te voorkomen.
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Bijlage 1 : Basisgegevens voor maatregelen (Vervolg 1)
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Bijlage 1 : Basisgegevens voor maatregelen (Vervolg 2)
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Bijlage 2 : (Vervolg 1)
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Bijlage 2 : (Vervolg 2)

Sobek 1D2D Afkoppelen op zes buffers Bui 28 juli 2014
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Bijlage 2 : (Vervolg 3)
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Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden

Sobek 1D2D Situatie 2014 Bui 28 juli 2014
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Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden (Vervolg 1)

Sobek 1D2D Daken 70% afgekoppeld Bui 28 juli 2014
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Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden (Vervolg 2)
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20150415/GL, revisie Definitief

Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden (Vervolg 3)

Sobek 1D2D Wegen afkoppelen Bui 28 juli 2014
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Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden (Vervolg 4)

Sobek 1D2D IV Bui 28 juli 2014
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Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden (Vervolg 5)

Sobek 1D2D IV Bui T=100+25%
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Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden (Vervolg 6)

Sobek 1D2D Situatie 2014 Bui 28 juli 2014
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Bijlage 3 : Berekeningsresultaten gebied Midden (Vervolg 8)

Sobek 1D2D IV Bui 28 juli 2014
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Bijlage 4 : Berekeningsresultaten gebied Zuid

Sobek 1D2D Situatie 2014 Bui 28 juli 2014
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Bijlage 4 : Berekeningsresultaten gebied Zuid (Vervolg 1)
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politiek bestuurlijk

financieel

technisch uitvoerbaar

organisatorisch

communicatie (uitlegbaar/draagvlak)

EFFECTIVITEIT MAATREGEL TOTAAL

3
8
9
8
8
5
5
8
5
7
6
4
4
5
4

6
6
6
7
7
6
8
6
6
6
5
5
3
6
7

6
8
8
8
8
7
6
5
6
6
5
5
3
6
7

5
6
6
6
7
8
8
8
6
7
7
6
6
6
6

6
4
5
7
7
8
8
8
7
7
6
7
5
7
7

7
2
6
6
8
8
8
8
6
7
6
6
4
7
7

5,1
6,6
7,4
7,4
7,7
6,6
6,5
6,9
5,8
6,6
5,7
5,1
3,9
5,9
6,0

KOSTEN MAATREGEL

bijdrage aan oplossen knelpunten

KEUZEMATRIX

letter(s) op maatregelenkaart (bijlage 9)

Bijlage 8

I

II III IV V VI

nr. mogelijke maatregelen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Op vrijwillige basis afkoppelen dakvlakken aangesloten panden, met communicatietraject
Verplicht afkoppelen dakvlakken aangesloten panden, zonder bijdrage gemeente
Verplicht afkoppelen dakvlakken aangesloten panden, gemeente faciliterend
Pakket kleine maatregelen in de openbare ruimte van beschikbaar budget
Pakket kleine maatregelen in de openbare ruimte met drie jaar extra bedrag van € 20.000,- per jaar
Afkoppelen gemeentelijke verharding plus extra grindkoffer om IT-riool bij reconstructies, uit beschikbaar reconstructiebudget
Maatregel 6, met aanvullend budget
Creëren boven- en ondergrondse grote bergingen bij reconstructies en bouwplannen, met aanvullend budget, verspreid over zes jaar
Versneld afkoppelen Kerklaan en omgeving
Maatregel 9 inclusief doortrekken infiltratievoorziening van Kerklaan naar Eemnesserweg
Aanleg grote bergingen onder binnenterrein St. Jansstraat, onder het kermisterrein en op de Brink
Op drie locaties vergroten van buisdiameters van het gemengd stelsel als het wegvak aan een reconstructie toe is.
Maatregel twaalf via vervroegde uitvoering
Verbeteren doorstroming Gooiergracht.
Overleg met brandweer, politie en buitendienst

A t/m H
L
L/N
I/J/K
M/P/Q
M/P/Q
R

€ 5.000,- voor een ruime communicatie
€ 75.000,- (communicatie, controle)
€ 425.000,- (communiucatie, advies, controle, bijdrage, verspreid over 2015 t/m 2019)
€ 40.000,- (van beschikbaar budget)
€ 20.000,- per jaar aanvullend budget exploitatie (jaren 2016, 2017 en 2018)
€ 30.000,- /jaar van beschikbaar budget
€ 30.000,- /jaar via aanvullend budget
totaal € 900.000,- voor 8 maatregelen
€ 140.000,- (uitvoering in 2016)
€ 250.000,€ 630.000,€ 0,- (gaat t.z.t. van reconstructiebudgetten)
6 % van de hoofdsom kapitaalvernietiging/jaar eerder (1,25 mln)
€ 10.000,- (overige kosten uit regulier onderhoud)
€ 5.000,-

inschatting totale kosten

scenario's

