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Nacalculatie sanering riolering jaarschijf 2009 

Concept raadsbesluit 
De raad besluit: 
I. de nacalculatie sanering riolering 2009 vast te stellen; 
II. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 247 duizend euro voor de kredietoverschrij-

ding bij de nacalculatie sanering riolering 2009; 
III. de kosten te dekken uit de meeropbrengsten van de bijdragen van derden; 
IV. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

In Hoogkerk is een groot deel van de riolering vervangen en is een gescheiden rioolstelsel aangelegd 
waarbij het schone regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd maar 
rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd. In diverse straten is het riool gerelined in plaats 
van vervangen. Bij relining wordt de binnen wand van de rioolbuis bekleed met een kous die geiijk
waardig is aan een nieuwe rioolbuis. Ook in de Oosterpoort zijn diverse straten voorzien van een 
nieuw riool. Bij de keuze tussen vervanging en relining worden de technische mogelijkheden beoor
deeld waarbij er ook wordt meegewogen dat de bewoners en bedrijven hier zo weinig mogelijk hin
der van mogen ondervinden waarbij de kwaliteit, robuustheid en duurzaamheid van het rioolsysteem 
worden verbeterd en gewaarborgd. Met het project Waterslag 2, de aanleg van een rioolpersleiding 
aan de oostkant van de stad, wordt het afvalwaterafvoersysteem van de stad veel minder kwetsbaar, 
doordat het water via meerdere wegen kan worden afgevoerd. Ook de kans op vervuiling van de vij-
vers met riool water zal sterk afnemen. Met het aansluiten van de 430 woonschepen in de stad op de 
riolering zijn de lozingen van ongezuiverd afval water op de stadswateren gesaneerd. 

Inleiding 
Voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan 450 duizend euro dient een nacal
culatie te worden opgesteld en aangeboden aan de raad. De nacalculatie sanering en riolering jaar
schijf 2009 is opgesteld conform de richtlijnen in het Handboek Financieel Beheer. 

Beoogd resultaat 
Het resultaat is de financiele en technische afwikkeling van het programma sanering en riolering 
2009. Alle projecten zijn uitgevoerd. 

Kader 
Het kader voor dit besluit zijn de nacalculatierichtlijnen opgenomen in het Handboek Financieel 
Beheer gemeente Groningen. 

Argumenten/afwegingen 
In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd over het verloop van het programma sanering 
riolering j aarschij f 2009. 

Maatschappelijk draagvlak/participatie 
De realisatie kwam tot stand door een goede samenwerking tussen de gemeente, aannemers en de 
bewoners. 

Financiele consequenties 
Het programma riolering kent een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de inkomsten uit 
het rioolrecht alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet. Het programma 2009 vindt zijn 
oorsprong in het door de raad vastgestelde Groninger Rioleringsplan 2009-2013. Op basis van het 
Groninger (Water-) en Rioleringsplan wordt jaarlijks een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd, 
waarin het programma zijn definitieve vorm krijgt. Daamaast zijn bij de nacalculaties van eerdere 
jaarschijven twee nog niet uitgevoerde programma-onderdelen toegevoegd aan het programma 
2009. De nacalculatie van het programma sanering riolering 2009 geeft de volgende financiele af-
wijkingen weer ten opzichte van de aangevraagde kredieten. 

(bedragen x € 1.000,--) 

Programma 
2009 

Krediet 
15.011 

Realisatie 
15.258 

Afwijking 
-247 

Het krediet kent een overschrijding van 247 duizend euro. Deze overschrijding wordt gecompen-
seerd door hogere opbrengsten van derden. 



Begrotingswijziging voor investeringskrcdiet 
Nacalculatie sanering riolering 2009 
Betrokken dienst(en) 
Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 

lElBlfflSidSlffigEStBSSiaSPg 
9.1 Kwaliteit Leefomgeving 

Totalen begrotingswijziging 

RO/EZ 
aanvullend krediet 

2012 

Realisering en evaluatie 
De diverse locaties zijn zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd. 
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