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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief project "Renovatie transportriool fase 3"

Geachte leden van de raad,

Het transportriool van Vlissingen dient als "de slagader" van het gemeentelijke rioolstelsel. 
Al het afvalwater van de kern Vlissingen wordt via het transportriool naar de zuivering 
getransporteerd. Uit rioolinspecties is gebleken dat het riool gebreken vertoond. De 
gebreken zijn nog van dien aard dat renoveren van binnenuit (relinen) mogelijk is. Het 4,5 m 
diepe riool traditioneel vervangen is niet wenselijk, omdat langdurige graafwerkzaamheden 
op deze diepte veel overlast veroorzaken voor de omwonenden. Het renoveren van het 
transportriool is sneller, geeft minder overlast en is ook goedkoper.

In 2016 en 2017 zijn de fase 1 en 2 van het transportriool gerenoveerd. De ervaringen en 
leerlessen van deze voorgaande fases worden toegepast voor de laatste fase. De 3e fase is 
het tracé vanaf het gemaal Olympiaweg tot aan de Nieuwe Zuidbeekseweg wat een 
specifieke aanpak vraagt omdat het tracé in een woonwijk ligt. Naast de technische 
uitvoering is een goed omgevingsmanagement van groot belang.

De engineering wordt als bouwteam uitgevoerd met het bedrijf Kumpen B.V. Het werk wordt 
in korte tijd uitgevoerd waardoor er weinig ruimte in het proces is om bij te sturen. Vooraf 
nadenken met het bedrijf Kumpen B.V. over stakeholders en het anticiperen op risico’s is 
daarom van groot belang. Deze risico’s worden beheerst door middel van het gezamenlijk 
opstellen van een risicoanalyse en een stakeholdersanalyse.



Blad 2 behorend bij 1066250 / 1137685

De communicatie tijdens het project zal via verschillende kanalen plaatsvinden, namelijk:
• Blauw Geruite Kiel
• Bewonersbrieven
• Bouwbord (begin en eind tracé)
• Overleg met stakeholders 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,                       de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet     drs. A.R.B. van den Tillaar




