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3. Gezuiverd water

Onderwerp
Bouw gemaal Verzetsstrijderslaan te Groningen
Bijlagen
Geen
HET ALGEMEEN BESTUUR BESLUIT:

1.

In te stemmen met een uitvoeringskrediet van € 158.000,-- voor van de bouw van een
gemaal aan de Verzetsstrijderslaan in Groningen.

Inleiding
In het Stadspark in Groningen zijn in de afgelopen jaren diverse projecten gestart om het park te
revitaliseren. Doel van het plan is om de waterstructuur en waterkwaliteit in het gebied te
verbeteren, ruimte te realiseren om water uit de stad te bergen en dit water zo lang mogelijk vast te
houden. Het Stadspark kent verschillende peilgebieden. De watersystemen van het Stadspark en de
Grunobuurt zijn niet onderling verbonden, waardoor er geen doorstroming plaats vindt. Aan de
Verzetsstrijderslaan is een overstortleiding aanwezig die loost op de overstortvijver in het Stadspark.
Als één van de maatregelen van het Waterstructuurplan Stadspark is het gebied in de Grunowijk
deels ingericht en het riool afgekoppeld. Dit heeft tot gevolg dat de bestaande overstorten vanuit de
Grunobuurt minder zullen gaan werken. Door deze overstortleiding van de overstortvijver via een
gemaal aan de Verzetsstrijderslaan te verbinden met de watergangen in de Grunobuurt, wordt
voldaan aan de uitgangspunten van het Waterstructuurplan Stadspark. Het gemaal wordt na de
bouw overgedragen aan het Waterschap.
Beoogd effect
De overstortleiding van de Verzetsstrijderslaan naar de overstortvijver zal worden gebruikt als
circulatieleiding naar het nieuwe gemaal aan de Verzetsstrijderslaan. Door de onderlinge verbinding
van het Stadspark met de Grunobuurt zal in de watergangen stroming ontstaan. Het water in de
watergangen wordt hierdoor regelmatig ververst. De waterkwaliteit wordt verbeterd.
Argumenten
1.1Realisatie van de streefpeilen in het Stadspark Groningen
Het Waterschap draagt in het Stadspark Groningen de verantwoording voor het
oppervlaktewatersysteem. Hiervoor is de bouw van een nieuw gemaal noodzakelijk. Als uitvloeisel
van het Waterstructuurplan Stadspark is de kans ontstaan om met medewerking van de Gemeente
Groningen dit te kunnen realiseren.
1.2Om de gewenste procesoptimalisatie en uniforme bediening door te kunnen voeren
is gemaalautomatisering noodzakelijk.
Hiervoor is een software, visualisatie en uniforme bedieningsfunctionaliteit noodzakelijk. Dit is alleen
mogelijk in combinatie met een nieuwe gemaalbesturing.

Risico’s & Kanttekeningen
Geen
Financiën
Krediet
De kosten voor de bouw van het gemaal bedragen € 158.000,--. Hiervan wordt een bedrag van €
150.400,-- betaald door de Gemeente Groningen, uit het budget van het Waterstructuurplan
Stadspark. Dit is door de gemeente Groningen op 14 februari 2019 schriftelijk toegezegd . De overige
kosten, ca. € 7.600,--, worden binnen de exploitatie van 2019 opgevangen.
Met dit project is geen rekening gehouden in het jaarplan 2019. Alle uitgaven en inkomsten zullen in
2019 plaatsvinden. Er vloeien geen kapitaallasten voort uit het project.
Communicatie
Voor dit project wordt geen specifiek communicatieplan opgesteld. Omwonenden en andere bij het
project betrokken partijen worden in lijn met de actuele werkmethode van “Projectmatig werken”,
tijdig geïnformeerd over het voornemen van de plannen en later over de uitvoering van de plannen.
Uitvoering
Aanbesteden
De bouw van het gemaal is aanbesteed als enkelvoudig onderhandse aanbesteding. De
oorspronkelijke offerte lag onder de € 150.000,- en voldeed daarmee aan het inkoopbeleid.
Gedurende de uitvoering bleken de werkzaamheden complexer te zijn waardoor er “gering”
meerwerk is ontstaan.

