Nacalculatie verlegging riolering
tbv Aanpak Zuidelijke Ringweg

1. Projectomschrijving
Ten behoeve van de bouwactiviteit van de Zuidelijke ringweg moest de riolering worden verlegd.
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de riolering en hebben we voor deze werkzaamheden
een krediet aangevraagd.

1. Kredietbesluiten van de raad
Op 24 maart 2016 heeft de raad een krediet van 20 miljoen euro verstrekt voor het verleggen van
riolering in het kader van de aanpak Zuidelijke Ringweg. De kosten zouden gedekt worden uit de
bijdrage van Rijkswaterstaat.

2. Tijdsplanning
In de periode 2016 t/m 2021 zijn de projecten gerealiseeerd.

3. Moment van gereed komen
In 2021 zijn alle projecten afgerond.

4. Totale definitieve kosten
Bedragen x1.000 euro

Krediet 2016

Krediet uitgaven Uitgaven 2016 - 2021 Krediet inkomsten Inkomsten 2016 2021 Afwijking inkomsten uitgaven
20.000
15.634
20.000
14.907
-727

6. Verschillenanalyse

Het totale krediet voor Aanpak Zuidelijke Ring 2016-2017 bedraagt 20 miljoen euro (excl. BTW)
voor de uitvoering van de projecten. De totale uitgaven bedragen 15,634 miljoen euro. Het verschil
bedraagt 4,366 miljoen euro positief.
De totale inkomsten bedragen 14.907 miljoen euro. Het verschil van de geraamde inkomsten met
het krediet bedraagt 5,093 miljoen euro negatief. De saldo afwijking werkelijke uitgaven en
inkomsten bedraagt daarmee €727.000 negatief.
Alle projecten die zijn opgenomen in het totale krediet voor Sanering riolering aanpak Ring Zuid
zijn uitgevoerd. In het raadsvoorstel voor het te verstrekken krediet is gemeld dat de gemeente
Groningen wellicht als eigenaar van de riolering een bijdrage moet betalen in de kosten voor het
verleggen van de riolering (verleggingsregeling). De gemeente Groningen heeft als eigenaar
€727.000 betaald voor het verleggen van het riool. Per saldo zijn dus extra kapitaallasten ad
€20.000 toegerekend aan de rioolheffing. Samen met de verleggingskosten ad €642.000
verantwoord in krediet sanering 2014-2018 zijn de totale verleggingskosten aanpak Ring Zuid
€1,369.000. Door de verantwoording van een deel van de verleggingskosten in krediet sanering
riolering 2014-2018 blijft daar onvoldoende ruimte over in het over te boeken restantkrediet voor
de uitvoering van de projecten Noorderstationstraat en Korrewegwijk Fase 3. We stellen dus voor
om €642.000 van restantkrediet sanering riolering aanpak Ring Zuid over te boeken naar sanering
riolering 2022 om de volledige uitvoering mogelijk te maken

7. Uitgaven naar rekeningsoort
Rekening soorten
Uitbestede investeringen
Externe deskundigheid
Uitgaven Groen
Uren lijnproducten
Bijdrage aan
Overige
Eindtotaal

Totaal
14.479.327
112.911
51.998
683.502
234.774
71.086
15.633.597

Het merendeel van de uitgaven (93%) is een aanneemsom voor sanering en relinen van Zuidelijke
Ring projecten. Daarnaast zijn er uren ingezet voor planvorming, voorbereiding en toezicht.

8. Aanbestedingsprocedure
Project
Optimalisatiekstn 2014 2015

Totaal

Aanbestedingstype

126.362

nvt

POS Concourslaan

28.811

Raamcontract

POS Julianaplein

2.607.368

RAW + EMVI

POS Papiermolen

28.067

Raamcontract

POS Vrijheidsplein

6.812.603

RAW + EMVI

POS Waterloolaan

276.116

Uitv Herepoort VDL

4.600.000

Eindtotaal

14.479.327

RAW + EMVI
RAW systematiek,
laagste prijs

Aanbestedingsvorm
nvt
Europese aanbesteding
Openbare
aanbesteding
Europese aanbesteding
Openbare
aanbesteding
Openbare
aanbesteding
Enkelvoudig
onderhands

