Nacalculatie sanering riolering 2019

1. Projectomschrijving
In de Water- en Rioleringsplannen van de gemeente Groningen is
vastgesteld welk onderhoud en vervangingen nodig zijn aan de
gemeentelijke riolering. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad een
uitvoeringskrediet vastgesteld voor de investeringsmaatregelen aan de
gemeentelijke riolering voor het eerstvolgende kalenderjaar. In het jaar
2019 was de planning om te gaan relinen en watertaken uit te voeren.
Daarnaast Paddepoel afkoppelen, het waterstructuurplan Zuid
(Vondellaan) uit te voeren, leidingen in de Oosterpark door te spoelen, de
riolering aan de Wedmanstraat Ten Boer te saneren en riolering in Haren
saneren.

2. Kredietbesluiten van de raad
De raad heeft bij zijn besluit van 22 mei 2019 de begroting 2019 vastgesteld en
daarmee ook het aangevraagde krediet voor saneringsmaatregelen ad 5.516
miljoen euro. De kapitaallasten zijn gedekt uit de rioolheffing.
In 2021 bleek dat we de afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in
het riool als bezit hebben toegevoegd op onze balans. In de aangevraagde
kredieten riolering 2019 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging
van het krediet voor de Btw vergt een raadsbesluit.
(x 1.000)

Jaar
krediet exc. Btw
2019
4.797

Btw
Krediet incl. Btw
719
5.516

3. Moment van gereed komen
De projecten zijn gerealiseerd per 31-12-2021.

4. Totale definitieve kosten
In 2019 is een krediet van 5.516 mln verstrekt. In 2021 bleek dat we de
afgelopen jaren ten onrechte de Btw op investeringen in het riool als bezit
hebben toegevoegd op onze balans. In de aangevraagde kredieten riolering
2014- 2021 is de Btw ook ten onrechte opgenomen. De verlaging van de
kredieten voor de Btw vergt een raadsbesluit.
De totale uitgaven bedragen 4,550 miljoen euro. Het verschil bedraagt
€247.000. De afwijking wordt veroorzaakt door de nog niet afgeronde projecten.

In onderstaande tabel zijn per deelkrediet de werkelijke lasten weergegeven.

Specificatie
afkoppelen
project coordinatie
relinen
sanering
waterstructuurplan
watertaken
Eindtotaal

Krediet

Werkelijk
500.000
1.500.000
1.297.000
750.000
750.000
4.797.000

Resultaat lasten
554.255
-54.255
39.418
-39.418
2.558.224
-1.058.224
1.044.866
252.134
353.345
396.655
750.000
4.550.108
246.892

5. Verschillenanalyse
Relinen
Er zijn extra projecten uitgevoerd door middel van relinen. Dit is een
duurzame, goedkopere en overlast beperkende methode om bestaande
riolering te renoveren.
Waterstructuurplan
Het project aanleg duiker Vondellaan is nog niet afgerond, het resultaat
krediet 2019 247.000 euro wordt meegenomen naar krediet 2022 ter
afronding.
Watertaken
Het krediet was opgenomen voor bagger projecten, echter deze worden
in de exploitatie begroting opgenomen. Het krediet is benut voor
relinen projecten, zie ook relinen.

6. Aanbestedingsprocedure
Er zijn voor het bedrag van in totaal 4,031 miljoen aanbestedingen gedaan. In
onderstaande tabel zijn de aanbestedingen weergegeven naar type en
aanbestedingsvorm.

Project
Korreweg
Oosterpark
Riouwstr
Doorsp leidingen Oosterpark
Wedmanstraat
Plutolaan
Engelbert
Vijver Kostverloren
Totaal

Specificatie
saneren
Relinen
Relinen
saneren
saneren
saneren
watertaken / afkoppelen
watertaken

Aanbestdingstype Aanbestdingsvorm
Bedrag
RAW + EMVI
Meervoudig onderhands
45.580
Raamcontract
Europese aanbesteding
1.582.282
Raamcontract
Europese aanbesteding
975.941
RAW + EMVI
Meervoudig onderhands
58.902
RAW + EMVI
Meervoudig onderhands
731.017
N.V.T.
Bijdrage afkoppelen
358.803
RAW systematiek Enkelvoudige onderhands
96.749
RAW + EMVI
Meervoudig onderhands
182.258
4.031.532

