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onderwerp
Beantwoording vragen na commissievergadering op 23 juni over de werkzaamheden
b¡j wzoB

Geachte leden van de raad,

ln de commissievergadering van 23 juni is een aantal vragen gesteld over de aanleg van
twee 02 velden btj W ZOB. Hieronder is de beantwoording van de vragen te lezen.

1. Wat zouden de begrote f¡ersfe/kosfen geweest zijn voor de stadsvemvarming a/s de
O2-velden bü ZOB niet aangelegd zouden worden?

Antwoord:
De begrote herstelkosten zouden hetzelfde zijn geweest voor stadsvenrarming,
wanneer de O2-velden welwerden aangelegd. De warmteleiding van
Stadsverwarming komt voornamelijk in de groenstrook naast de velden te liggen.
Daarnaast komt er een lus onder de nieuwe O2-velden te liggen. Bijde lus zal
Stadsverwarming de grond verhogen tot een bepaalde hoogte, zodat vervolgens de
aannemer vanaf het afgesproken niveau verder kan werken.

2. Wat zouden de degeneratiekosten zijn geweest?

Antwoord:
De degeneratiekosten zijn eigenlijk bedoeld wanneer het tegelwerk of dergeliike
verwijderd en hersteld moet worden. ln dit geval is dit niet aan de orde.

Welzou Stadsverwarming voor de lus die in de nieuwe velden komt het gat volledig
kunnen dichten, echter zijn deze kosten te verwaarlozen. De aannemer zal nu de
laatste paar centimeters aanbrengen, aangezien dit met de nieuwe werlsaamheden
toch al meegenomen zou worden.
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3. Nu onze werkzaamheden opvolgend zijn en er dus niets in de orþinele staat terug
hoeft te worden gebracht (of in ieder geval na s/echts êén van de twee
werkzaamheden), is de vraag voor wie is het financiële voordeel: de
Stadsvetwarming, de gemeente of wordt dit gedeeld?

Antwoord:
Het financiële voordeelwordt gedeeld. Voor beide partüen zijn er voordelen aan het
combineren van de werløaamheden, maar ook nadelen. Het voordeel van het
combineren van de werl<zaamheden ligt vooral bij de voetbalvereniging. Zijzullen nu
slechts één keer overlast ervaren van de werkzaamheden, waarbij dit anders over
twee seizoenen zou worden verspreid.

Hoogachtend,
búrgemeester en wethouders van Beemster

Heerschop .J.C.
burgemeester gemeentesecretaris


