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Kredietaanvraag sanering rioiering 2013 

Concept raadsbesiuit 

geraamde 
De raad besluit: 
I. een bmto krediet beschikbaar te stellen van € 14.315.000,- (inclusief € 1.947.000,-

afdracht BCF-egalisatiereserve) voor sanering rioiering programma 2013; 
II. de kapitaalslasten te dekken uit de jaarlijkse opbrengsten van de rioolheffing; 
III. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

De raad stelt een krediet beschikbaar van€ 14.315.000,- (inclusief € 1.947.000,- geraamde 
afdracht BCF-egalisatiereserve) voor de sanering van de rioiering van het programma 2013. 

Inleiding 

Ieder jaar dient de raad krediet beschikbaar te stellen voor de sanering rioiering conform het 
vastgestelde Groninger Water- en Rioleringsplan. 

Beoogd resultaat 

Door het uitvoeren van de noodzakelijke saneringen in het rioolstelsel waarborgen we de kwaliteit, 
het functioneren en de volksgezondheid. 

Kader 

Dit voorstel vloeit voort uit het vastgestelde Groninger Water- en Rioleringsplan (2009-2013). 

Argumenten/afwegingen ^ 

In het gei'ntegreerd Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2009-2013, vastgesteld door uw 
raad op 17 december 2008, is een financiele meerjarenplanning rioiering opgenomen met voor elk 
jaar een indicatief jaarprogramma, dat voor de aanvang van het betreffende jaar zijn definitieve 
vorm krijgt. 

Nu het noodzakelijke saneringsprogramma voor de rioleringen 2013 nader uitgewerkt is, vragen wij 
aan uw raad een bmto krediet voor de sanering van de rioiering. Voor het programma sanering 
rioiering 2013 is een bedrag benodigd van afgerond € 14.315.000,- (inclusief € 1.947.000,-
geraamde afdracht BTW Compensatie-Fonds (BCF-egalisatiereserve)). De lasten worden conform 
de voorgaande jaren gedekt uit de opbrengst van het rioolrecht. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van het definitieve programma sanering rioiering 2013. 
De aanleg van rioiering op het complex Bmilweering wordt in 2013 afgerond. Met de uitvoering van 
de rioolwerkzaamheden op Bmilweering en de gerealiseerde aansluiting van de woonschepen met 
een ligplaatsvergunning lozen alleen de schepen in de Noorderhaven en de Hoomsedijk nog 
ongezuiverd hun afValwater binnen de gemeente Groningen. Hierover zijn we met verschillende 
partijen in gesprek om te komen tot een oplossing. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 

Dit programma is integraal afgestemd binnen het programma Stadsbeheer, hetgeen betekent dat deze 
werkzaamheden met alle betrokken partijen die in de openbare mimte werkzaamheden verrichten, 
zoals Ruimtelijke Plannen, Verkeer & Vervoer, Ingenieursbureau, Waterschappen, Nutsbedrijven en 
Woningbouwcorporaties, is afgestemd. 

Financiele consequenties ^ 

Bij de vaststelling van het GWRP 2009-2013 is afgesproken dat de financiele parameters jaarlijks 
worden geevalueerd ten behoeve van de tariefstelling van de Rioolheffing. De uitkomsten hiervan 
zij n meegenomen bij de vaststelling van het tarief rioolheffing 2013. 

Het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet leidt tot een begrotingswijziging. 



Bijlage 'Kredietaanvraag sanering rioiering 2013' 

ULAGE 

$aiieririg rioiering 2013 :/ Kosten 
Buurt 61 RIvierenbuurt Fase 3 (relining) 

Hereweg 
Totaal € 396.0001 

Buurt 64 Helpman Fase 1 (relining) 

Verlengde Hereweg 
Totaal €1.037.000 

Buurt 41 Oosterparkbuurt Fase 2 (relining) 

Oliemuldersweg 
Totaal 

Buurt 41 Oosterparkbuurt Fase 2 (sanering + 

€ 2.087.000 

afkoppelen) 

Begoniastraat 
Hortensialaan 
Dahliastraat 
Totaal €1.516.000 

Buurt 04 DIepenring Fase 1 (relining) 

Noorderhaven NZ en ZZ 
Lopende Diep NZ en ZZ 
Guyotplein 
Markstraat 
Ossenmarkt 
Spilsluizen NZ en ZZ 
Totaal €1.280.000 

Buurt 04 DIepenring Fase 1 (saneren + afkoppelen) 

Boterdiep 
Totaal €1.123.000 

Relinen Moerriool 

Rembrandtvan Rijnstraat 
Admiraal de Ruyterlaan 
Totaal € 926.000 

Diversen 

Zonnelaan / Kastanjelaan, aanpak hoofdriool 
Waterslag 2 
Watertaken verbreed rioolrecht 
Projectorganisatie SBH-IGG 
Noorderhaven / Woonschepenhaven 
Afkoppelen Wielewaalplein 

€1.500.000 
€700.000 
€772.500 
€130.000 
€ 500.000 
€400.000 

€ 12.367.500 



{Begrotingswijziging voor investerii^skrediet i 
jSaneni^ Rioiering 2013 . j_ _ ! _ _ _ _ ' ^ \ ^ 
Betrokken dfenst(en) RO/EZ | 
i Soort wijzigmg uittrekken iiivesteringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2013-2015 

9.1 Kwaliteit Leefomgeving 

'< Totale nbe gro tings wijziging 
Realisering en evaluatie 
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De werkzaamheden worden in 2013 tot uiterlijk 2015 gerealiseerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

^urgemeester, 
.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


