
Uitvoeringsplan  Gemeentelijk Rioleringsplan 2020. 
 
Voor 2020 worden de volgende maatregelen voorgesteld waarbij als basis het GRP 2019-
2023 met bijbehorend kostendekkingsplan geldt: 
 
Rioolvervanging Plan-Zuid fase 3 
In 2020 start de gemeente met de ontwikkeling van Plan Zuid fase 3. Dit project omvat in 
grote lijnen de herinrichting van de Wilhelminastraat, Margrietstraat, Bernhardstraat en 
Julianastraat in Harlingen.  Deze werkzaamheden worden in combinatie uitgevoerd met 
twee woningbouwplannen van De Bouwvereniging. De Bouwvereniging gaat in de 
Margrietstraat en Wilhelminastraat 126 verouderde duplexwoningen slopen en hier ruim 
negentig nieuwe sociale huurwoningen en appartementen bouwen. Voor de groenstrook 
tussen de Simon Vestdijkschool en het spoor heeft De Bouwvereniging plannen om hier 26 
zorgappartementen te realiseren. Bij beide projecten wordt het openbaar gebied ook 
aangepakt. 
Daarnaast heeft de Simon Vestdijkschool (aan de Julianastraat) in samenwerking met de 
gemeente een ontwerp gemaakt om het plein en het openbaar gebied rondom de school op 
te waarderen.  
In alle genoemde straten is het de bedoeling om de bestaande (verouderde) gemengde 
riolering te vervangen door een gescheiden rioolstelsel.  
De kosten van de rioolwerkzaamheden zijn geraamd op €1.000.000. 

 
Overzicht plangebied rioolvervanging Plan Zuid fase 3 



 
Rioolvervanging Anjelierstraat e.o. 
De Anjelierstraat staat op de planning voor wegenonderhoud. Het oude riool wat hier ligt is 
onlangs geïnspecteerd en daaruit is gebleken dat dit vervangen moet worden. In combinatie 
met het wegenonderhoud wordt de bestaande riolering daarom vervangen door een 
gescheiden riolering. Hierbij wordt ook een stukje van de Liemendijk meegenomen. 
De kosten voor dit project zijn geraamd op €240.000. 
 
Vervangen overstortriool Vaartweg 
Het bestaande overstortriool in de Vaartweg beschikt over te weinig capaciteit ten tijde van 
hevige regenval. Hierdoor kan het nu voorkomen dat regenwater niet snel genoeg afgevoerd 
wordt en er op diverse locaties in de wijk (o.a. Grensweg) water op straat blijft staan. Om dit 
probleem te verminderen wordt het bestaande riool in de Vaartweg groter gedimensioneerd 
en komt er daarnaast een extra regenwaterriool.  
In combinatie met deze werkzaamheden wordt het riool tpv Oude Trekweg 37-55 ook 
aangepakt. Van deze locatie is bekend dat men hier ook te maken heeft met wateroverlast 
tijdens hevige regenval.  
De kosten voor dit project zijn geraamd op €320.000. 
 
Regulier beheer & onderhoud 
Het jaarlijkse beheer & onderhoud van de riolering en de rioolgemalen is omschreven in het 
GRP 2019-2023 en wordt in dit uitvoeringsplan buiten beschouwing gelaten. 
 
* Financieel overzicht: 
Bijgaand het financieel overzicht van de voorgestelde maatregelen (excl. btw.): 
Rioolvervanging Plan-Zuid fase 3      €  1.000.000,00 
Rioolvervanging Anjelierstraat e.o.      €  240.000,00 
Vervangen overstortriool Vaartweg      €  320.000,00 
TOTAAL:         €  1.560.000,00 
 
Voorgesteld wordt de benodigde budgetten beschikbaar te stellen.  
  



Evaluatie 2019 
 
* Rioolreconstructie Kanaalweg-west 
In de Kanaalweg is de bestaande vuilwaterriolering gerenoveerd dmv de kousmethode. 
Daarnaast is bij de reconstructie van de straat een extra kolkenriool aangelegd om de 
verharding af te koppelen en rechtstreeks op het oppervlaktewater aan te sluiten. 
 
* Relining Kleine Voorstraat 
De riolering aan beide zijden van de Kleine Voorstraat is gerenoveerd met een kous. 
 
* Stegen Harlingen 
In combinatie met herstraatwerkzaamheden is in een aantal stegen (o.a. Nieuwe Buren/ De 
Lanen) de riolering vernieuwd. 
 
* Werkzaamheden rioolwaterzuivering Harlingen 
Het Wetterskip werkt in 2019 en 2020 aan een grote renovatie van de rioolwaterzuivering 
(RWZI) in Harlingen.  
Bij deze renovatiewerkzaamheden was er in het weekend van de visserijdagen een grote 
calamiteit doordat de hoofdrioolafvoerleiding geraakt was bij het heien van een damwandkuip. 
Hierdoor stagneerde de afvoer en is er tijdelijk vuilwater overgestort op diverse locaties in de 
stad met vissterfte als gevolg. De storing kon gelukkig binnen een paar dagen weer opgelost 
worden.  
 
* Reinigingswerkzaamheden 
In 2019 is de riolering in de Koningsbuurt gereinigd en deels geïnspecteerd. 
 
* Regentonactie 
Tegelijk met de actie tegel eruit boom erin was er weer een regentonactie. Dit jaar was echter 
minder succesvol dan twee jaar geleden. 
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