Raadsvergadering d.d. 1 maart 2011 agendapunt 9
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 1 februari 2011
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Aanvraag krediet Rioolvervanging De Groeve
Dhr. H. H. Assies
Dhr. A. de Jong
0592 - 266 838
a.de.jong@tynaarlo.nl
Een krediet van € 610.000,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor
het project Rioolvervanging De Groeve

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Besteksbegroting (ter inzage)
- Proces- verbaal van aanbesteding (ter inzage)

TOELICHTING
Inleiding
In 2006 is in De Groeve met het project bergbezinkleiding incl. afkoppelen Driehoekskamp de eerste
aanzet gedaan om het riool in De Groeve te laten voldoen aan het waterkwaliteitsspoor. E.e.a. volgens
de gestelde normen van het waterschap Hunze en Aa’s. Om dit voor het gehele dorp te bereiken gaan wij
nu het riool langs de Hunzeweg vervangen. Gelijktijdig met werkzaamheden van de provincie Drenthe en
Waterbedrijf Drenthe gaan we dit uitvoeren.
De Provincie wil in de bebouwde kom de Hunzeweg aanpassen, volgens het project “mooi veilig zo” en
Watermaatschappij Drenthe moet de transportleiding vervangen. Afgelopen zomer heeft de
waterleidingmaatschappij problemen gehad met breuken in de waterleiding en kon zij de levering van
water niet garanderen. De door ons uit te voeren werkzaamheden en van de provincie Drenthe en
Watermaatschappij Drenthe zijn afgestemd en hebben geleid tot één project. Tijdens de uitvoering is een
goede afstemming vereist en zal volgens opgestelde planning moeten worden afgehandeld. Voor het
dorp en het doorgaande verkeer zal dit tot overlast leiden, maar door de gezamenlijke uitvoering is dit
éénmalig en tot een minimum beperkt.
In april 2005 is door uw raad een krediet van waterkwaliteitsspoor De Groeve beschikbaar gesteld totaal
€ 1.033.000,00. Het doel van dit project is de riolering voor het gehele dorp te voldoen aan de gestelde
normen aan de waterkwaliteitsspoor van het waterschap Hunze en Aa’s.
Met dit krediet is in 2006 het project bergbezinkleiding incl. afkoppelen Driehoekskamp in de Groeve
uitgevoerd. Daarmee is voor het zuidelijke deel van De Groeve aan het waterkwaliteitsspoor voldaan. Het
westelijke deel van de Groeve voldoet nog niet, maar valt wel binnen het project.
Door inflatie en vervanging van de gehele riolering langs De Hunzeweg vallen de kosten hoger uit. In
eerste instantie was uitgegaan om het riool aan één zijde te vervangen. Door de werkzaamheden in
combinatie met de provincie is nu de kans het gehele riool te langs de Hunzeweg te vervangen. Na
afronding van het project hoeft aan de Hunzeweg voor de komende 40 jaar geen rioolwerkzaamheden te
gebeuren en voldoet het gehele dorp aan de normen van het waterkwaliteitsspoor.
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In samenwerking met gemeente Haren en Waterschap Hunze en Aa’s zijn subsidies voor o.a. het project
Saneren overstort De Groeve vanuit Synergieprogramma verkregen. Voor dit project hebben we een
toezegging van € 583.000,00. Na afronding van het werk rioolvervanging De Groeve zullen de subsidie
gelden terug vloeien in het krediet algemene budget riolering. Het uiteindelijke tekort op het krediet zal
komen op € 27.000,00.
Vervolgprocedure
Op vrijdag 14 januari 2011 heeft de openbare aanbesteding van het bestek Rioolvervanging De Groeve,
bestek 10-11-W plaatsgevonden. De aanbesteding- en gunningprocedure lopen in overleg met het
college, parallel aan de kredietaanvraag. Hier is voor gekozen om tijdwinst in de uitvoering te boeken. Op
deze manier is het werk van de gemeente voor de bouwvakvakantie afgerond en de provincie start gelijk
na de bouwvakvakantie met de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan. Alle werkzaamheden zijn dan dit
jaar afgerond.
De Gemeente Tynaarlo heeft bij de aanbesteding ontbindende voorwaarden in de gunning van het werk
opgenomen; De opdrachtgever zal niet overgaan tot gunning van de opdracht indien binnen 15 dagen na
dagtekening van voorvermelde brief een kort geding aanhangig is gemaakt en onder voorbehoud dat het
krediet door de Raad beschikbaar wordt gesteld. Hiermee loopt de gemeente geen risico dat zij aan een
contract vast zit
De aannemer die als laagste heeft ingeschreven, is aannemer MNO Vervat Noord uit Leek, voor een
bedrag van € 717.000,00 excl. BTW. Nu de aanneemsom bekend is en de aannemer aan de
voorwaarden volgens de gunningprocedure voldoet kan het definitieve benodigde budget worden
vastgesteld.
Op donderdag 27 januari 2011 heeft de bijeenkomst voor de start van de werkzaamheden in het
dorpshuis van de Groeve plaatsgevonden. In eerdere overleggen met het dorp zijn alle plannen
gepresenteerd en afgestemd. Hierdoor is het mogelijk dat de nutsbedrijven hun werkzaamheden starten
op 2 februari en de gemeente Tynaarlo in maart 2011 met uitvoering kan starten gaan.
Financiële consequenties
Bij dit besluit zijn de volgende kosten van toepassing:
Kredietnummer 309020122 (bedragen excl. BTW)
Beschrijving uitvoering kosten
Bestek
Aanneemsom MNO Vervat Noord bv
Onvoorzien 10% (aanneemsom)
Overige kosten
Pompen en besturing rioolgemalen
Apparaatkosten incl. toezicht
Bijdrage aan provincie Drenthe
Nutsvoorzieningen
Subtotaal

Kosten

Incid./ Struc.

€
€

717.000,00
71.700,00

I
I

€
8.024,00
€
25.000,00
€ 150.000,00
€ 140.276,00
€ 1.112.000,00

I
I
I
I

Beschrijving uitvoering opbrengsten

Opbrengsten

Incid./ Struc.

Subsidie / Synergiegelden
Waterschap Hunze en Aa’s
Provincie Drenthe
KRW Synergiebijdrage

€
€
€

I
I
I

258.000,00
125.000,00
200.000,00
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Subtotaal

€

583.000,00

I

Resumé
De kosten worden gedekt uit:
309020122 (Waterkwaliteitsspoor De Groeve)

Dekking

Incid./ struc.

Subtotaal kosten
Subtotaal opbrengsten
Totaal gemeentelijke investering
Beschikbaar per 26 januari 2011
Investering na inning subsidie / synergie gelden

€ 1.112.000,00
€ 583.000,00
€ 529.000,00
€ 502.000,00
€
27.000,00

I
I
I
I
I

Jaarlijkse kapitaallast
Dit houdt voor de kapitaallast een bedrag van: € 2.295,00 (excl. BTW) per jaar (8,5 %) op basis van onze
verordening afschrijving in 25 jaar en 4,5%.
De Totale kosten bedragen dan:
Incidenteel:
Structureel:
BTW is compensabel en staat op € 0,00.
Op grond van de jaarlijkse kapitaallasten
Dekking in de begroting riolering
(4.09.02.00)

€
€

0,00
2.295,00

Dekking

Incid/Struc

€

S

2.295,00

Toelichting op kosten en dekking
Deze benodigde rioleringsmaatregelen zijn eerder genoemd in het investeringsplan riolering 2010. De
investering zal worden genoemd in het investeringsplan 2011. Hierin wordt de ontwikkeling van de
reserve riolering 2011 in behandeld.
Gevraagd besluit
Een krediet van € 610.000,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor het project Rioolvervanging De
Groeve.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris
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