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1 Inleiding 

Sinds de komst van riolering eind 19e eeuw is de hygiëne van de 
Nederlandse huishoudens met sprongen vooruitgegaan. Ook het 
milieu is gebaat bij het bestaan van de huidige rioleringszorg. Het is 
nog niet zo heel lang geleden dat het verzamelde afvalwater 
rechtstreeks op sloten, vijvers en kanalen werd geloosd. Nu wordt 
het afvalwater eerst gezuiverd voordat het in oppervlaktewater 
terecht komt. Daarmee is de rioleringsopgave veelomvattend en 
veel meer dan twee putten en een leiding. Wij spreken dan ook 
van een waterketen met daarin gemeentelijke watertaken.  

De (regionale) visie op de waterketen 
De gemeente Midden-Groningen werkt, vanuit het regionale samenwerkingsverband in de 
waterketen (het cluster Groningen Oost), samen met buurgemeenten Veendam, Pekela, 
Oldambt, Westerwolde, Stadskanaal en waterschap Hunze en Aa’s aan de waterketen. Dit doen 
zij vanuit de volgende visie:  
In de waterketen van cluster Groningen Oost wordt afvalwater op een duurzame en efficiënte 
manier ingezameld en gezuiverd, zodat het geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid en 
wateroverlast voorkomen wordt. Regenwater wordt (deels) in de woonwijken opgeslagen en 
benut in en om de wijk. Afvoer van overtollig hemelwater en de regulering van grondwater 
hebben geen nadelige invloed op de verwerking van afvalwater of op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Het zuiveringsproces van afvalwater, op de zuiveringslocaties, levert schoon 
water, grondstoffen en energie. Daar waar mogelijk worden kringlopen gesloten, waarmee de 
afvalwaterketen ook economische waarde krijgt. 

Doel van het beheerplan gemalen 
De gemalen vormen een belangrijke schakel binnen de waterketen én dus bij het waarmaken van 
de visie. Dit beheerplan geeft een actueel overzicht van de gemalen anno 2021 (kwantiteit/ 
kwaliteit) alsmede de onderhouds- en vervangings-planning voor de periode 2021 t/m 2025 (met 
een doorkijk naar de middellange 
termijn). Halverwege de periode vindt 
een actualisatie plaats van de planning 
aan de hand van de actuele 
inspectiedata.  

Op deze manier weet de gemeente 
wat ze beheert, hoe de onderhouds-
toestand is en wat de kosten zijn op 
korte en middellange termijn.  
Hiermee kan vastgesteld worden of 
het beheer op schema ligt of een 
bijstelling behoeft.  

Het beheerplan vormt daarmee een 
belangrijke sleutel tussen het 
Afvalwaterbeleidsplan en het jaarlijks 
operationeel programma. 

riolering dient drie belangen: 
1. bescherming van de 

volksgezondheid en 

volkshygiëne; 

2. bescherming van het milieu; 

3. het instandhouden van de 

kwaliteit van de leefomgeving. 
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Het werkkader 
Het beheerplan heeft betrekking op alle gemalen in eigendom en beheer bij de gemeente 
Midden-Groningen. Hier vallen ook de fonteingemalen, vijverpompen en de overstortbemalingen 
onder. Grofweg gezegd “alle rioolvoorzieningen met een pomp” zijn onderdeel van dit 
beheerplan (incl. de bijbehorende componenten, schakelkasten, voedingskasten, kabels en 
leidingen en ook de put). Op dit moment (peildatum februari 2022) bestaat dit areaal uit: 

Grote gemalen:  
 Bergbezinkvoorziening : 16  st. 
 Hoofdgemaal : 17  st. 
 Overstortbemaling : 6  st. 
 Rioolgemaal : 106  st. 
 Tunnelgemalen : 3  st. 

Kleine gemalen:  
 Fonteinen : 2  st. 
 Minigemaal : 444  st. 

Vanwege de beheerstrategie wordt onderscheid gemaakt in kleine en grote gemalen. 

Regenmeters vallen buiten dit plan, net als telemetrie bij de overstorten (deze zijn onderdeel van 
het vrijverval systeem). 

Naast de technische staat van de gemalen (en de bijbehorende componenten) kan ook het 
functioneren van het gemaal aanleiding geven voor maatregelen. Bijvoorbeeld het verhogen van 
de pompcapaciteit als gevolg van extra aanbod door nieuwbouwontwikkeling en/of het 
aanpassen van pompcapaciteiten om te voldoen aan de kaders ten aanzien van de ledigingstijd. 
Dit soort maatregelen zijn/worden bepaald in het BasisRioleringsPlan (BRP) of Systeemoverzicht 
Stedelijk Water (SSW) en komen in dit beheerplan niet aan de orde.  

Leeswijzer 
Na deze inleiding gaat hoofdstuk 2 in op de visie op het gemalenbeheer en de uitgangspunten 
van het beleid (in relatie tot het afvalwaterbeleidsplan Midden-Groningen). Vervolgens beschrijft 
hoofdstuk 3 de organisatie van het gemalenbeheer. In hoofdstuk 4 zijn de ontwerpeisen, beheer 
en onderhoudscyclus en vervangingscriteria van de gemalen nader toegelicht. Het areaal, de 
staat van onderhoud en de onderhoudsplanning zijn in hoofdstuk 5 omschreven. Hoofdstuk 6 
gaat in op de financiële middelen. In het laatste hoofdstuk zijn tenslotte de conclusies en 
aanbevelingen opgenomen. 
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2 Visie op het gemalenbeheer 

Afvalwaterbeleidsplan  
In het Afvalwaterbeleidsplan 2020-2024 (4 juli 2019 
vastgesteld), de voorloper van het programmacluster 
Groningen Oost, stippelen gemeenten en waterschap 
een gezamenlijke koers uit naar integrale uitvoering van 
de watertaken.  

In dit plan is de visie op de waterketen (zie blad 1) 
vertaald naar doelen. Om de visie en doelen te realiseren 
zijn deze vertaald naar concrete activiteiten en 
maatregelen. Deze zijn geclusterd tot 6 programma’s. De 
volgende programma’s hebben raakvlakken met het 
beheer van gemalen en dit beheerplan: 

Programma Doel Resultaat  

2A Risico-gestuurd 
beheer door ontwikkelen 

Een doelmatige(re) afweging 
maken voor het nemen van 
maatregelen om riolering langer 
in stand te kunnen houden. 

Optimaal instrumentarium om de 
doelmatigheid en efficiëntie van 
noodzakelijke investeringen te 
onderbouwen. 

2B Meten en monitoren Meer inzicht krijgen in het 
werkelijk hydraulisch 
functioneren van rioolstelsels en 
het afvalwatersysteem. 

Inzicht in het functioneren waarmee een 
betere afstemming tussen gemeente en 
waterschap kan plaatsvinden met betrekking 
tot gemaalcapaciteiten en waarmee betere 
investeringsbeslissingen kunnen worden 
genomen ten aanzien milieutechnisch 
functioneren en hevige neerslag. 

2C Raambestekken voor 
beheer en onderhoud 

Schaalvoordeel halen door 
gezamenlijk aan te besteden, 
leren van elkaars ervaringen. 

Een optimale kwaliteit van dienstverlening 
voor de laagste prijs. Door gezamenlijk aan te 
besteden wordt kennis gebundeld en tijd 
bespaart. 

3B RTC Foxhol De werking van rioolgemalen ten 
opzichte van elkaar zo sturen dat 
de zuivering optimaal 
functioneert en rioolstelsels 
optimaal worden geledigd. 

Een geautomatiseerd sturingssysteem 
waarmee gemalen op afstand worden 
bediend, zodanig dat het afvalwatersysteem 
optimaal functioneert. 

De doelen en resultaten van de verschillende programmaonderdelen bevatten (nog) geen 
objectieve normen en/of functionele eisen voor de gemalen. De uitkomsten van dit beheerplan 
geven daarvoor de (eerste) richting.  

Ten aanzien van programma 3-B RTC Foxhol is gekozen voor de variant waarin het volledige 
droogweeraanbod (hierna DWA) debiet wordt afgevoerd naar rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(hierna RWZI) Foxhol. Bij neerslag gaat een deel van het afvalwater naar RWZI Winkelhoek. 
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3 Organisatie van het gemalenbeheer 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe het gemalenbeheer in de gemeente is georganiseerd. Welke taken 
voert de gemeente zelf uit en welke taken worden door derden uitgevoerd. 

3.1 Organogram team riolering en stedelijk water 

Onderstaand figuur toont het organogram van het team riolering en water. Dit team is een apart 
domein in de afdeling IBOR-bedrijfsbureau.  

Figuur 3-1 organogram team riolering en water  
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Voor het gemalenbeheer zijn de werkzaamheden als volgt verdeeld: 

Beleidsmedewerker 
circa 4 uur inzet per week 

- Budgetbeheerder 
- Indienen stukken aan college en raad 
- Projectleiding 

Beheerder 
circa 8 à 12 uur inzet per 
week

- Contractbeheerder (gemalen onderhoudt en storingen) 
- Applicatiebeheerder beheerssystemen (SAM - onderhoudt 

applicatie & Mous Aquaweb – storingen telemetrie)  
- Directievoering renovatie- en of nieuwbouwprojecten 

Toezichthouder 
circa 16 à 20 uur inzet per 
week

- Toezicht renovatie- en of nieuwbouwprojecten 
- Toezicht op onderhoudt en storingscontract 
- Bijhouden beheerssystemen (SAM - onderhoudt applicatie 

& Mous Aquaweb – storingen telemetrie) 

Medewerker buitendienst 
circa 16 à 20 uur inzet per 
week

- Verhelpen kleine storingen (reset pomp en dergelijke)  
- Assisteren bij onderhoudt en storingen van derden m.b.v. 

de combi auto (zuig en spuit wagen) 
- Meldpunt voor kcc bij storingen tijdens kantoor uren 

Op dit moment wordt het operationele gemalenbeheer door derden uitgevoerd (zie ook 
paragraaf 3.2). De komende periode wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn wanneer 
(een deel van) de werkzaamheden (storingen en klein onderhoud) door eigen monteurs wordt 
uitgevoerd. 
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3.2 Diensten derden 

Bij het gemalenbeheer worden de volgende diensten van derden ingezet: 

Onderhoudscontractant 
(huidige contractant 
Remondis) 

Verantwoordelijk voor het dagdagelijks beheer van de gemalen 
(zie paragraaf 4.2), het correctief en preventief onderhoud, het 
afhandelen van storingen, meldingen en incidenten. 
Verantwoordelijk voor het verwerken van uitgevoerd onderhoud 
en afgehandelde meldingen en storingen in de SAM 
beheerapplicatie. 

SAM beheerapplicatie De SAM beheerapplicatie wordt ingezet voor registratie van de 
areaalkenmerken en het plannen van het cyclisch beheer. De 
applicatie wordt geleverd en onderhouden door SENCON. 
Grootschalige mutatiewerkzaamheden + het opstellen van de 
meerjarenplanning wordt door de gemeente uitgevoerd. 

procesinformatiesysteem 
Mous Aquaweb 

Het procesinformatiesysteem Mous Aquaweb wordt ingezet voor 
het automatisch ontvangen van meldingen en storingen en 
registratie van draaiuren. De data in het systeem wordt door de 
gemeente beheerd. Meldingen met een hoge urgentie worden 
automatisch doorgezet naar Remondis (na afhandeling van de 
melding wordt deze door Remondis afgemeld). Meldingen met 
een lage urgentie worden door de gemeente opgepakt.  

Adviesbureaus Bij voorbereiding en uitvoering van grootschalig onderhoud dan 
wel vervanging van (componenten van de) gemalen wordt al dan 
niet gebruik gemaakt van expertise/capaciteit van adviesbureaus 
(afhankelijk van kennis en beschikbare capaciteit). 

Aannemers Uitvoering van grootschalig onderhoud dan wel vervanging van 
(componenten van de) gemalen wordt uitbesteed aan 
gespecialiseerde aannemers. 
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3.3 Overeenkomsten 

De gemeente heeft de volgende lopende overeenkomsten met derden voor diensten ten 
behoeve van het beheer van gemalen: 

Onderhoudscontractant 
(huidige contractant 
Remondis) 

Het onderhoudscontract is gestart op 6 februari 2018 en loopt 
tot 1 januari 2024.  

SAM beheerapplicatie Het contract is doorlopend en kan eventueel jaarlijks opgezegd 
worden. 

procesinformatiesysteem 
Mous Aquaweb 

Het huidige contract loopt tot en met april 2024. 

Bij de start van het onderhoudscontract in 2018 was het uitgangspunt dat alle objecten in een 
goede basisconditie verkeerden. Later bleek uit inspecties dat dit niet overal het geval was. Bij 
bepaalde objecten was sprake van achterstallig onderhoud. Herstel daarvan maakt geen 
onderdeel uit van de overeenkomst. Dit is voor rekening van de gemeente. De achterliggende 
periode is regelmatig discussie geweest over de conditie van de objecten (is het wel of geen 
gevolg van achterstallig onderhoud). Om verdere discussies te beperken is een nulmeting van alle 
objecten uitgevoerd. Deze nulmeting wordt gebruikt bij de kostenverdeling Remondis/gemeente. 
In paragraaf 5.7 wordt hier nader op in gegaan.
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4 Ontwerpeisen, beheer en onderhoudscyclus en 
vervangingscriteria 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwerpeisen, de beheer en onderhoudscyclus en 
vervangingscriteria die de gemeente hanteert bij de gemalen. 

4.1 Ontwerpeisen aan nieuwe objecten 

Bij nieuwbouwlocaties en/of herstructurering van bestaand gebied is de komende jaren mogelijk 
aanleg van nieuwe gemalen noodzakelijk. Op dit moment beschikt de gemeente over de 
volgende documenten met daarin specifieks kader waarin (een deel van) de ontwerpeisen van 
deze nieuwe objecten in zijn vastgelegd:  

 De “Basis Ontwerprichtlijnen Openbare Ruimte (BOOR) gemeente Midden-Groningen” 
van mei 2022 (bijlage 1) is een technische leidraad met wetten, richtlijnen en ambities. 
Het is geen normenboek, maar een onderlegger om gefundeerde keuzes over 
kwaliteiten te maken. In het BOOR is o.a. een standaard voor rioolgemalen vastgelegd; 

 Vanuit het project “Renovatie drukriolering Gemeente Midden-Groningen” uit 2020 is 
een goed onderbouwd kader voor mechanische specificaties, civiele werkzaamheden, 
elektrotechnische componenten en overige bepalingen (bijlage 2).  

 Daarnaast is in 2021 een standaard programma van eisen opgesteld met uniforme 
voorschriften voor elektrische mechanische installaties van de grotere gemalen en de 
fonteinen (bijlage 3). 

Deze documenten worden toegepast bij ontwerp en aanleg van nieuwe objecten. De 
ontwerpeisen voor nieuwe objecten zijn “niet in beton gegoten”. De komende jaren kunnen 
nieuwe c.q. voortschrijdende inzichten leiden tot een bijstelling. Bij de periodieke actualisatie van 
dit beheerplan vindt daarom een toets plaats of herijking van de ontwerpeisen noodzakelijk is. 
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4.2 Beheer en onderhoudscyclus bestaande voorzieningen 

Onderstaand schema visualiseert de beheer- en onderhoudscyclus van de bestaande 
voorzieningen. Per activiteit is vervolgens een aanvullende toelichting op de geldende criteria en 
randvoorwaarden gepresenteerd. 

Type voorziening Activiteit en frequentie [aantal x per jaar] 

Verzorging 
omgeving  

Reinigen Inspectie * NEN 3140 
inspectie ** 

Preventief 
onderhoud 

Correctief 
onderhoud 

Grote gemalen 
Bergbezinkvoor-
zieningen 

prestatienorm 2x 2x (conform BRL) 1x per 5 jaar 2x Volgend vanuit 
inspectie 

Hoofdgemalen prestatienorm 2x 2x (conform BRL) 1x per 5 jaar 2x Volgend vanuit 
inspectie 

Overstortbemaling prestatienorm 2x 2x (conform BRL) 1x per 5 jaar 2x Volgend vanuit 
inspectie 

Rioolgemalen prestatienorm 2x 2x (conform BRL) 1x per 5 jaar 2x Volgend vanuit 
inspectie 

Tunnelgemalen prestatienorm 2x 2x (conform BRL) 1x per 5 jaar 2x Volgend vanuit 
inspectie 

Kleine gemalen 
Fonteinen prestatienorm 1x 1x (conform BRL) 1x per 5 jaar 1x Volgend vanuit 

inspectie 

Minigemalen prestatienorm 1x 1x (conform BRL) 1x per 5 jaar 1x (gelijktijdig 
met de 
reiniging) 

Volgend vanuit 
inspectie 

* BRL = Beoordelingsrichtlijn
** NEN = Nederlands Normalisatie-instituut

Onderhoudsactiviteit “verzorging omgeving voorziening” 
De onderhoudsactiviteit “verzorging omgeving voorziening” bestaat uit de volgende activiteiten: 

a. Onderhouden van het groen in de omgeving (25 m²) om de put en kast, of alles binnen 
het hekwerk van het gemaal, volgens de volgende criteria: 

1. Maaihoogte gras: < 15 cm; 
2. Gras/onkruid tussen verharding: < 30% van het oppervlak; 
3. Gras/onkruid rond obstakels en afrasteringen: < 50% van het oppervlak. 

b. Onderhouden van de, binnen het hekwerk van het gemaal aanwezige, 
elementenverharding, volgens de volgende criteria: 

1. Er zijn geen ontbrekende of loszittende stenen/tegels/grasbetonblokken; 
2. Maximale afwijking in het horizontale vlak: 80% van het oppervlak < 15 mm 

per 3 m¹; 
3. Voegwijdte: < 25 mm; 
4. Plasvorming: < 10% van het oppervlak; 
5. Dwarsvlakheid (spoordiepte): < 30 mm; 
6. Oneffenheid: < 30 mm hoogteverschil per 100 m¹. 

c. Verwijderen van het, binnen het hekwerk van het gemaal aanwezige, afval en afgevallen 
bladeren van bomen. 
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Onderhoudsactiviteit “reiniging” 
De onderhoudsactiviteit “verzorging omgeving voorziening” bestaat uit de volgende activiteiten: 

a. Het structureel reinigen van de pompen; 
b. Reiniging dient per installatie te worden vastgelegd in de actiemodule van de SAM® 

beheerapplicatie, inclusief opgave van de mate van vervuiling; 
c. Bijzonderheden dienen middels foto’s te worden vastgelegd en in de actiemodule achter 

de betreffende actie te worden gearchiveerd; 
d. Het reinigen betreft o.a.: 

1. Het afsluiten van de toevoer(en), mits voorzien van een werkende schuif; 
2. Het verwijderen van vetranden en vuil op de wanden; 
3. Het reinigen van de pomp; 
4. Het reinigen van de persleiding, inclusief inwendige componenten zoals 

voetbocht, balkeerklep en geleideconstructie; 
5. Het verwijderen van het vuil uit de gehele pompput (zie ook Figuur 4-1); 
6. Het reinigen van de putrand; 
7. Het reinigen van de in- en uitwendige van de kast 
8. Het voldoende vullen van de pompkelder om hiermee de pomp(en) te 

ontluchten; 
9. Het reinigen van alle aanwezige gemaal gerelateerde putafdekkingen. 
10. Het openen van de toevoer(en), mits voorzien van een werkende schuif 

Binnen de kaders voor de onderhoudsactiviteit “reinigen” is sprake van enige discrepantie. 
Enerzijds hanteert het kwaliteitsblad vervuiling in de put (zie Figuur 4-1) een prestatienorm 
(minimaal resultaat). Anderzijds wordt een minimale inspanningsverplichting gehanteerd.  

Bij het eerstvolgende nieuwe onderhoudscontract worden deze discrepanties hersteld. 
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Figuur 4-1 kwaliteitsblad vervuiling putten 
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Onderhoudsactiviteit “inspectie” 
De onderhoudsactiviteit “inspectie” van de voorzieningen bestaat uit het halfjaarlijks c.q. jaarlijks 
inspecteren volgens de Beoordelingsrichtlijn K140201 en het vijfjaarlijks uitvoeren van een NEN 
3140 inspectie2. De resultaten van de inspectie dienen vastgelegd te worden in de SAM 
beheerapplicatie. 

Onderhoudsactiviteit “preventief onderhoud” 
De onderhoudsactiviteit “preventief onderhoud” bestaat uit de volgende activiteiten: 

a. Het preventief onderhoud aan de “grote gemalen” dient 2 keer per jaar uitgevoerd te 
worden (gezamenlijk met de reiniging). 

b. Het preventief onderhoud aan alle drukrioolgemalen dient 1 keer per jaar, tijdens het 
voorjaar uitgevoerd te worden. Dit gezamenlijk met de reiniging uitvoeren. 

c. Iedere installatie dient tijdens een ronde te worden onderhouden en gerapporteerd 
conform de richtlijnen welke beschreven staan in de BRL K 14020/01 (A1); 

d. Tot preventief onderhoud behoord ook het kalibreren van de meters. 

Onderhoudsactiviteit “correctief onderhoud” 
De onderhoudsactiviteit “correctief onderhoud” bestaat uit de volgende activiteiten: 

a. Herstelwerkzaamheden (leveren en vervangen van onderdelen) welke naar voren 
komen tijdens het plegen van het preventief onderhoud; 

b. Het oplossen van storingen (tweedelijns) welke door de gemeente worden gemeld 
tijdens of buiten de onderhoudswerkzaamheden; 

c. Het uitvoeren van overige werkzaamheden, o.a. kleine storingen en gebreken, zoals: 
1. ontstoppen pomp/waaier inclusief opnieuw afstellen van de 

waaier/bodemplaat; 
2. vervangen van zekeringen; 
3. vervangen van magneetschakelaars; 
4. vervangen thermische blokken 
5. vervangen van aardlekschakelaars; 
6. vervangen signaalverlichting; 
7. vervangen niveauregeling (vlotters, druksensor, luchtpomp, etc.); 
8. vervangen geleidestangen (drukriolering); 
9. vervangen waaier en/ of snijinrichting; 
10. verwijderen van vuil uit het pomphuis, ook daar waar sprake is van vuil boven 

de waaier; 
11. vervangen pompkabel, incl. opnieuw afdichten mantelbuis. 
12. vervangen set (2 stuks) batterijen t.bv. accupack; 
13. deugdelijk afdichten mantelbuizen d.m.v. stopaq®; 

1 De BRL K14020 is het Kiwa procescertificaat voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan 
pompinstallaties en gemalen. 
2 NEN 3140 is een norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties 
bevat en is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur. 
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4.3 Storingen, vandalisme en/of incidenten 

Naast regulier planbare onderhoudswerkzaamheden kan incidenteel sprake zijn van uitval van 
voorzieningen als gevolg van storingen, vandalisme en/of incidenten. Uitval van voorzieningen 
wordt door middel van de volgende strategie beheerst: 

a. Er is een storingsdienst die 24 uur per dag, 7 dagen per week (telefonisch) bereikbaar is 
bij uitval van voorzieningen; 

b. Uitval van voorzieningen door storing, vandalisme en/of incidenten (b.v. door aanrijding, 
stroomstoring, enz.) dient, na binnenkomst/registratie van de uitval tijdig te worden 
afgehandeld c.q. hersteld om te garanderen dat de bergingscapaciteit van het systeem 
niet wordt overschreven (water op straat of dat een overstort in werking treedt); 

c. Bij uitval van voorzieningen dienen gevaarlijke situaties veilig gesteld te worden. 

In de praktijk wordt bij herstelwerkzaamheden en/of het oplossen van storingen rekening 
gehouden met het type gemaal. Omdat de impact van uitval bij een groter gemaal groter is 
(eerder en meer hinder, overlast en/of schade voor de omgeving en gebruikers) krijgen 
herstelwerkzaamheden bij een groter gemaal voorrang op herstelwerkzaamheden bij een kleiner 
gemaal. De criteria die daarbij worden gehanteerd staan (nog) niet op papier. Het uitwerken én 
vastleggen van deze criteria is één van de acties voor de komende planperiode (e.e.a. in relatie 
tot de overstap naar risico gestuurd beheer, zie ook paragraaf 4.5). 
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4.4 Vervangingscriteria bestaande voorzieningen 

Onderstaand schema toont de criteria waar de voorzieningen minimaal aan moeten voldoen: 

Type object Minimale ondergrens technische staat 

Pompen - De elektrische onderdelen van de pomp voldoen minimaal aan NEN 
1010 'Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties'. 

- De pompen voldoen minimaal aan NEN 3140' Bedrijfsvoering van 
elektrische installaties - Laagspanning'. 

- Pompen die niet meer voldoen aan de criteria dienen vervangen te 
worden door nieuwe gelijkwaardige pompen (m.u.v. gemaal 
Gorecht, dit gemaal valt qua vervanging buiten het lopende 
onderhoudscontract, de gemeente bepaald wanneer vervanging van 
de pompen nodig is). 

- Ontwerplevensduur van nieuwe pompen is minimaal 15 jaar. 
- Het eventueel kalibreren van componenten is onderdeel van de 

vervanging. 

Elektrische installatie - De elektrische installatie voldoet minimaal aan NEN 1010. 
- De gehele elektrische installatie voldoet minimaal aan NEN 3140. 
- Ontwerplevensduur van een nieuwe elektrische installatie is 

minimaal 15 jaar. 
- Het eventueel kalibreren van componenten is onderdeel van de 

vervanging. 

Hijsvoorzieningen - De hijsvoorzieningen van de elektrische installatie dienen te allen 
tijde te voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en normen. 

- Wordt hier niet aan voldaan dan is vervanging van de 
hijsvoorziening noodzakelijk. 

Buitenopstellingskasten 
(fysiek deel van de 
kast) 

- De technische staat van de schakelkasten dient minimaal aan het 

kwaliteitsniveau “basis” te voldoen (zie Figuur 4-2). 
- Ontwerplevensduur van een nieuwe buitenopstellingskast is 

minimaal 24 jaar. (is gelijk aan de technische levensduur die in SAM 
wordt gehanteerd). 

Putten - De technische staat van de putten dient minimaal aan het 

kwaliteitsniveau “basis” te voldoen (zie Figuur 4-3). 

- Ontwerplevensduur van een nieuwe put is minimaal 40 jaar (is gelijk 
aan de technische levensduur die in SAM wordt gehanteerd). 
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Figuur 4-2 kwaliteitsblad technische staat schakelkasten 
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Figuur 4-3 kwaliteitsblad technische staat putten 
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4.5 Optimalisatie ontwerpeisen, beheer en onderhoudscyclus en 
vervangingscriteria 

Op basis van opgedane ervaring en voortschrijdend inzicht vindt de komende periode op de 
volgende onderdelen optimalisatie van de ontwerpeisen, beheer en onderhoudscyclus en 
vervangingscriteria plaats: 

 Opstellen PVE voor het elektromechanisch deel; 
 De beheerapplicatie SAM nadrukkelijker inzetten bij het operationeel beheer; 
 Draaiuren en telemetriedata efficiënter in te zetten voor het beheer van de gemalen; 
 Opwaarderen van gemalen zodat deze beter in staat zijn vochtige doekjes te verwerken; 
 Communicatie rondom vochtige doekjes verder verbeteren; 
 Onderhoudscontract aanscherpen met nieuwe inzichten; 
 Aanwijzing van gebieden waar aangesloten oppervlak op drukriool afgekoppeld moet 

worden; 
 Overstap van norm gestuurd beheer naar risico gestuurd beheer. 

De uitkomsten van deze optimalisatie kunnen leiden tot een bijstelling van de ontwerpeisen, 
onderhoudsconcepten en vervangingscriteria. 

Opstellen PVE voor het elektromechanisch deel 
Op dit moment is er nog geen goed PVE voor het elektromechanisch deel van de gemalen. Een 
nadrukkelijke afstemming/interactie met het meldingssysteem MAW ontbreekt. Het PVE voor 
een renovatieronde voor de grotere gemalen is juni 2021 afgerond (zie bijlage 3). Vanuit dit PVE 
zal een eerste (verbeterde) opzet voor het PVE voor het elektromechanisch deel volgen.  

De beheerapplicatie SAM nadrukkelijker inzetten bij het operationeel beheer 
De wens is om de komende jaren de beheerapplicatie SAM ook nadrukkelijker in te zetten in het 
operationele beheer. Dat betekent dat ook uitkomsten van de maatregeltoets in SAM verwerkt 
worden (deze staan nu nog in losse lijstjes vanuit exports van SAM, bewerkingen ook 
terugschrijven). Ook betekent dit dat coderingen en/of clusteringen vanuit het MAW (Mous 
Aquaweb) meldingssysteem geüniformeerd worden met de beheerapplicatie SAM en dat 
moment van afhandeling van storingen en meldingen eenduidig geregistreerd wordt. 

Draaiuren en telemetriedata efficiënter in te zetten voor het beheer van de gemalen 
Vanuit het Afvalwaterbeleidsplan Groningen Centraal wordt binnen het programma “2B Meten 
en monitoren” o.a. onderzoek gedaan naar draaiuren en telemetriedata (zie ook hoofdstuk 2).  
Vanuit dit programma volgen handreikingen en werkmethoden om draaiuren en telemetriedata 
efficiënter in te zetten voor het beheer van de gemalen. De handreikingen zijn o.a. toegepast bij 
het vraagstuk rondom RWZI Foxhol (zie ook hoofdstuk 2). 
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Opwaarderen van gemalen zodat deze beter in staat zijn vochtige doekjes te 
verwerken 
Bij meerdere grotere gemalen worden storingen ervaren door vochtige doekjes. De pompen 
zitten regelmatig verstopt. In veel gevallen zijn de pompen nog maar 10 jaar oud. 

In 2020 is daarom besloten andere pompen (Concertor pompen van Flygt) toe te passen die 
beter met vochtige doekjes overweg kunnen. De eerste resultaten zijn positief; het aantal 
storingen is drastisch gereduceerd. Tot juni 2021 zijn er nog geen storingen geregistreerd.  
Op basis van de uitkomsten is voorlopig dan ook het voorstel bij gemalen met hoge 
onderhoudskosten c.q. veel storingen toepassing van de Concertor pompen te overwegen. 
Eventueel kan dit betekenen dat pompen eerder vervangen worden (wanneer de extra 
onderhoudskosten dermate hoog zijn dat eerder vervangen van de pomp financieel gezien uit 
kan). 

Communicatie rondom vochtige doekjes verder verbeteren 
Naast “technische” oplossingen wordt de komende periode ook de communicatie rondom 
vochtige doekjes verder verbeterd. Bij verstoppingen in de minigemalen is de oorzaak veelal snel 
en eenvoudig te herleiden naar de bewoners van de aangesloten woningen/percelen. Zij worden 
dan persoonlijk aangeschreven (zie bijlage 4 voor een voorbeeldbrief).  

Bij verstoppingen van hoofdgemalen is het lastiger de oorzaak aan te wijzigen (veelal is een hele 
wijk of compleet dorp op het gemaal aangesloten). Samen met de afdeling communicatie wordt 
de komende periode hier een actieplan opgezet. De handreikingen die Stichting RIONED daarbij 
biedt worden daarbij meegenomen. 

Onderhoudscontract aanscherpen met nieuwe inzichten 
Het regulier beheer van de gemalen is sinds februari 2018 onderdeel van een extern 
onderhoudscontract (zie ook paragraaf 3.2). De achterliggende jaren zijn nieuwe inzichten 
ontstaan over taakafbakening en uitgangspunten (o.a. een nulmeting) van dit 
onderhoudscontract. Deze inzichten (en eventueel andere nieuwe inzichten die de komende 
periode mogelijk naar voren gekomen) worden meegenomen bij de actualisatie van het 
onderhoudscontract. 

Aanwijzing van gebieden waar aangesloten oppervlak op drukriool afgekoppeld moet 
worden 
Op 4 juni 2019 heeft de Raad de “Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater 
Midden-Groningen” vastgesteld. Daarin is vastgelegd onder welke condities/omstandigheden 
afvoer van overtollig hemelwater op gemeentelijk riool is toegestaan én wanneer dit niet is 
toegestaan. De gebiedsaanwijzing voor deze verordening moet nog plaatsvinden. De gemeente is 
voornemens bij deze gebiedsaanwijzing ook het buitengebied, waar drukriolering ligt, te 
betrekken. Daarmee kan de verordening ook ingezet worden om aangesloten verhard oppervlak 
op drukriool af te koppelen. 
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Overstap van norm gestuurd beheer naar risico gestuurd beheer 
Het beheer van de gemalen is op dit moment frequentiegericht. Elk object wordt volgens een 
vaste uniforme frequentie beheerd. Er is behoefte aan een overstap naar effect gestuurd beheer. 
Daarbij wordt kritischer gekeken naar het belang/effect van elk object. Niet elk gemaal is even 
belangrijk binnen het totale systeem. Het is dus mogelijk dat het uitval/storing van het ene 
gemaal minder effect/impact heeft op het functioneren van het totale systeem. Daarnaast is het 
ene gemaal door het gebruik “sterker” vervuild dan het andere gemaal. De wens is ook op het 
vlak van reiniging over te stappen naar een strategie (aantal reinigingsrondes) op basis van de 
aanwezige (ernst van de) vervuiling. 

Voor de implementatie zouden wij de volgende gefaseerde aanpak voorstellen: 
Stap 1: prestaties 
gemalen 
vaststellen 

De prestaties vaststellen waar de gemalen aan moeten voldoen, zoals: 
- bescherming van de volksgezondheid: de gemeente verwijdert via gemalen 

stedelijk afvalwater uit de directe leefomgeving; 
- droge voeten: door hemelwater en mogelijk ook grondwater in te zamelen 

en te verwerken, ontwatert de gemeente de bebouwde omgeving (geen 
water op straat); 

- schoon water en schone bodem: door stedelijk afvalwater in te zamelen en 
te transporteren, voorkomt de gemeente de directe ongezuiverde lozing 
van afvalwater of verontreinigd hemelwater in bodem of 
oppervlaktewater. 

- Doelmatigheid kosten; zijn de inspanningen die we nu doen ook echt 
nodig? Is er geen sprake van kapitaalsvernietiging? 

- Imago; ergernis door uitval van een gemaal? Hoe waarderen de gebruikers 
(inwoners, ondernemers, bezoekers, toeristen) de riolering? 

- Effect op omliggende functies; wat betekent uitval/bezwijking van een 
gemaal voor de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijven, is er kans 
op schade aan wegen en gebouwen? 

- Veiligheid van personen; is er kans op persoonlijk letsel door 
uitval/bezwijking van de riolering? 

- ………

Stap 2: clustering 
op basis van 
prestaties 

De arealen opdelen in clusters vanuit de prestaties. De kaders voor de indeling 
daarbij transparant en meetbaar maken (op grond van welke criteria valt een 
gemaal in cluster A of B). 

Stap 3: 
beheerstrategieën 
bepalen/herijken 

De beheerstrategieën bepalen c.q. herijken aan de hand van de uitkomsten van 
stap 1 en 2. De beheerstrategieën na aanpassing verwerken in de rekenmotor 
van SAM. 

Stap 4: 
maatregeltoets 
resultaten 

De planningsresultaten vanuit SAM onderwerpen aan de praktijktoets van de 
vakbeheerder (maatregeltoets). 

Stap 5: 
implementatie 

De laatste fase betreft de verdere implementatie in de werkprocessen. 

Deze verkenning moet gereed zijn voor de nieuwe contractperiode vanaf 2023. 
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5 Areaal en staat van onderhoud 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de areaalkenmerken en de staat van het onderhoud. 

5.1 Areaal 

Dit beheerplan heeft betrekking op alle gemalen in eigendom en beheer bij de gemeente 
Midden-Groningen. Hier vallen ook de fonteingemalen, vijverpompen en de overstortbemalingen 
onder. Grofweg gezegd “alle rioolvoorzieningen met een pomp” zijn onderdeel van dit 
beheerplan (incl. de bijbehorende componenten, schakelkasten, voedingskasten, kabels en 
leidingen en ook de put).  

Op dit moment (peildatum mei 2022) bestaat dit areaal uit: 
Grote gemalen:  

 Bergbezinkvoorziening : 16 st. 16  Mous Aquaweb aansluitingen 
 Hoofdgemaal : 17 st. 16  Mous Aquaweb aansluitingen 
 Overstortbemaling : 6 st. 6  Mous Aquaweb aansluitingen 
 Rioolgemaal : 106 st. 95  Mous Aquaweb aansluitingen 
 Tunnelgemalen : 3 st. 3  Mous Aquaweb aansluitingen 

Kleine gemalen:  
 Fonteinen : 2 st. geen aansluiting op Mous Aquaweb 
 Minigemaal : 444 st. 93  Mous Aquaweb aansluitingen 

De objectgegevens van deze voorzieningen zijn vastgelegd in het beheersysteem SAM. Naast de 
vaste gegevens zoals materiaal, locatie, jaar van aanleg, type pomp, etc. zijn ook de actuele en 
historische inspectiedata en de meldingen in SAM vastgelegd. 

Op dit moment (peildatum mei 2022) zijn 229 gemalen aangesloten op het MAW (Mous 
Aquaweb) meldingssysteem. Nagenoeg alle “grotere gemalen” zijn aangesloten op dit systeem. 
De komende periode vindt uitbreiding van het aantal aansluitingen plaats zodat alle grote 
gemalen op het systeem zijn aangesloten. 

In MAW worden op afwijkende omschrijvingen gehanteerd voor de objectomschrijving (o.a. 
drainagemalen en vijvergemalen, deze termen komen niet voor in SAM). Om spraakverwarring te 
voorkomen en onderlinge data-analyses goed te laten verlopen is het nodig deze afwijkingen te 
corrigeren.  
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Figuur 5-1 voorbeeld registratie objectkenmerken randvoorziening Donkerslaan in beheerapplicatie SAM 

Naast de “rioolvoorzieningen met een pomp” zijn ook de objectgegevens van de regenmeters en 
de IBA’s (individuele zuiveringssystemen voor afvalwater) in gemeentelijk eigendom (452 st.) in 
SAM vastgelegd. In beide gevallen zijn alleen de vaste gegevens vastgelegd. Inspectiedata, data 
over de actuele conditie en/of data over meldingen zijn niet vastgelegd in SAM. De komende 
periode wordt bekeken of SAM ook ingezet voor registratie/beheer van deze objecten. En zo ja 
welke data daar dan voor geregistreerd dient te worden. 

5.2 Datavalidatie 

De data van de objecten zijn voor dit beheerplan gevalideerd op volledigheid en logica. 

Jaar van aanleg objecten/componenten 
De gemalen zijn opgebouwd uit diverse componenten (bv. pomp, put, intern leidingwerk, 
geleidererails, etc.). Elk van deze componenten heeft een eigen jaar van aanleg. 

Type voorziening jaar van aanleg componenten 

gevuld en logisch onbekend totaal 

Grotere gemalen 

Bergbezinkvoorziening 115 4 119 

Hoofdgemaal 101 15 116 

Overstortbemaling 7 11 18 

Rioolgemaal 596 36 632 

Tunnelgemalen 17 4 21 

Kleinere gemalen 

Fonteinen 13 6 19 

Minigemaal 1.392 830 2.222 

Overig 

CVK 8 26 34 

Totaal 2.248 932 3.181 

Tabel 5-1 jaar van aanleg componenten [bron: SAM, peildatum: mei 2022] 
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Van circa 30% van de componenten is het jaar van aanleg onbekend. Op absoluut aantal gezien 
ontbreken bij de minigemalen de meeste jaren van aanleg. Verhoudingsgewijs gezien ontbreken 
juist bij de overstorten de meeste jaren van aanleg (meer dan 60% van de componenten heeft 
geen jaar van aanleg).  

Deze ontbrekende data zijn het gevolg van het niet consequent registeren van data in het 
verleden. Zodra de betreffende component de komende jaren wordt vervangen vindt registratie 
van het actuele jaar van aanleg plaats. Daarnaast worden in 2022 alle objecten en componenten 
nagelopen en wordt gecontroleerd of de data correct geregistreerd zijn. 

Op deze wijze wordt geleidelijk gewerkt aan dataverbetering. 100% compleet zal naar alle 
waarschijnlijkheid nooit lukken, streven is naar minimaal 95% volledigheid. 

Default vervangingswaarde 
Nagenoeg alle objecten beschikken over een default vervangingswaarde. Zodat het mogelijk is 
een meerjarenplanning op budget te genereren. Alleen van gemaal PI-HO05 (font De Dreven - 
Eikenweg 20) ontbreekt de default vervangingswaarde van één van de pompen. Met de 
eerdergenoemde datacontrole wordt dit hersteld. 

5.3 Technische staat – op basis van inspectie 2021 

Resultaten van uitgevoerde inspecties zijn in SAM beheerapplicatie geregistreerd en (conform 
BRL-K14020) vertaald naar een conditiescore. Onderstaande tabel toont de conditiescores op 
basis van de laatste inspectie uit 2021. 

Type voorziening Conditiescore objecten (inspectie 2021) 

goed voldoende onvoldoende slecht onbekend 

Bergbezinkvoorziening 106 5 4 4 

CVK 24 2 4 4 

Fonteinen 7 11 1 

Hoofdgemaal 91 16 3 6 

Minigemaal 1.729 258 136 95 4 

Overstorten 17 1 

Rioolgemaal 477 72 41 42 

Tunnelgemalen 15 6 

Totaal 2.466 370 190 151 4 

Percentage  78% 12% 6% 5% 0% 

Tabel 5-2 conditiescore objecten inspectiedata 2021 [bron: SAM beheerapplicatie, peildatum: 2021] 
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Figuur 5-2 conditiescore objecten inspectiedata 2021 [bron: SAM beheerapplicatie, peildatum: 2021] 

Uit de inspectie 2021 blijkt dat circa 90% van de componenten van de gemalen in een voldoende 
of goede conditie verkeren. Van slechts enkele componenten (4 stuks) is de conditie onbekend. 

5.4 Opgave na maatregeltoets 2021 

De resultaten van de conditiescore zijn in 2021 onderworpen aan een maatregeltoets. Bij deze 
maatregeltoets vindt een beoordeling en eventuele aanpassing van automatisch gegenereerd 
onderhoudsmaatregel en planjaar plaats. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de SAM 
planning verder vergroot. De resultaten zijn in onderstaande tabel samengevat. 

Type voorziening Conditiescore objecten (na maatregeltoets) 

goed voldoende niet meer 
in gebruik 

groot 
onderhoud 

gepland 

onvol-
doende 

slecht 

Bergbezinkvoorziening 98 14 - 4 1 2 

CVK 28 1 - - 1 4 

Fonteinen 12 6 - - - 1 

Hoofdgemaal 94 14 - 7 1 - 

Minigemaal 1.868 257 - 31 41 25 

Overstorten 17 - - - - 1 

Rioolgemaal 482 76 2 47 17 8 

Tunnelgemalen 19 2 - - - - 

Totaal 2.618 370 2 89 61 41 

Percentage  82% 12% 0% 3% 2% 1% 

Tabel 5-3 conditiescore objecten na maatregeltoets beheerder [peildatum: september 2021] 
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Figuur 5-3 conditiescore objecten na maatregeltoets beheerder [peildatum: september 2021] 

Uit de gecorrigeerde conditiescore na de maatregeltoets blijkt dat het aantal objecten wat in een 
goede c.q. voldoende conditie verkeert is toegenomen van 89% naar 94%. Het aantal objecten 
wat in een onvoldoende of slechte conditie verkeert is afgenomen van 341 stuks naar 191 stuks. 
Bij 89 objecten die in een slechte conditie verkeren is inmiddels groot onderhoud gepland. 

De reductie in de opgave toont duidelijk de meerwaarde aan van de maatregeltoets. 

5.5 Storingen en meldingen 

Voor inwinning en registratie van storingen en meldingen wordt gebruik gemaakt van het MAW 
(Mous Aquaweb) meldingssysteem en de SAM beheerapplicatie.  

Via MAW (Mous Aquaweb) worden storingen/meldingen van de gemalen gesignaleerd en 
draaiuren van de pompen vastgelegd. Eventuele storingen/meldingen worden 24/7 automatisch 
doorgezet naar de Remondis (contractant van het gemalenonderhoud). Zij gaan vervolgens aan 
de slag met afhandeling van de storing/melding.  
Storingen/meldingen via het Radius systeem en bij de gemalen met een rode lamp worden 
separaat doorgezet naar Remondis; storingen/meldingen die tijdens kantooruren binnenkomen 
worden door de gemeente doorgezet naar Remondis, storingen/meldingen buiten kantooruren 
komen binnen bij de storingswachtdienst die ze vervolgens doorzet naar Remondis. 

Bij binnenkomst van de storing wordt deze door Remondis in de SAM beheerapplicatie 
geregistreerd. Daarnaast worden ook storingen/meldingen welke niet via het MAW systeem 
binnenkomen vastgelegd in de SAM beheerapplicatie én vervolgens door Remondis afgehandeld. 

In de periode november 2018 – oktober 2021 heeft de gemeente gemiddeld circa 35 meldingen 
per maand ontvangen. Meldingen zijn gekoppeld aan een object en voorzien van een 
beschrijving. Tot dusver wordt geen coderingen en/of clusteringen gebruikt bij het soort melding. 
Dit maakt het lastig de data in massastatistiek te analyseren of te toetsen aan 
managementdoelstellingen. Dit is één van de verbeterpunten uit de planperiode (zie ook 
paragraaf 4.5). 
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5.6 Basisplanning SAM 2021-2030 

In de SAM beheerapplicatie wordt de conditiescore gebruikt voor het opstellen van een 
basisplanning. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Conditiescore 
goed 

Het moment van theoretisch vervangen van de component (o.b.v. 
technische levensduur) wordt 5 jaar verlengd vanaf het moment van 
inspectie. Tenzij bouwjaar component + technische levensduur resulteert 
in een later vervangingsmoment. 
Indien het bouwjaar van de component onbekend is wordt het 
vervangingsmoment 5 jaar vanaf inspectie ingepland. 

 Conditiescore 
voldoende 

Het moment van theoretisch vervangen van de component (o.b.v. 
technische levensduur) wordt 3 jaar gepland na jaar van inspectie. 

 Conditiescore 
onvoldoende 

Het moment van theoretisch vervangen van de component (o.b.v. 
technische levensduur) wordt 2 jaar gepland na jaar van inspectie. 

 Conditiescore 
slecht 

Het moment van theoretisch vervangen van de component (o.b.v. 
technische levensduur) wordt 1 jaar gepland na jaar van inspectie. 

De uitgangspunten bij conditiescore “voldoende” leveren in bepaalde situaties een onlogisch 
planningsvoorstel. Wanneer een component conditie “voldoende” heeft wordt het 
vervangingsmoment 3 jaar na jaar van inspectie ingepland. Bij de conditiescore “voldoende” 
wordt namelijk niet de uitzonderingsregel “bouwjaar component + technische levensduur” 
toegepast.  

Objecten die recent zijn aangelegd krijgen daardoor een onlogisch planningsvoorstel. Uit de 
planningstabel van april 2021 blijkt bijvoorbeeld dat bij 3 minigemalen, die in 2021 een nieuwe 
pomp hebben gekregen, die vanuit de inspectie een “voldoende” scoren in 2023 vervanging van 
de pomp is voorzien. Dit is onlogisch, vervanging van deze pompen zal naar alle 
waarschijnlijkheid niet in 2023 gebeuren maar pas later. In de basisplanning SAM van april 2021 
doet deze situatie zich voor bij circa 90 componenten (vervangingswaarde van circa € 400.000). 
Dit levert een vertekend beeld op in de opgave. 

Type voorziening basisplanning SAM 2021-2030 [euro’s] 

onbekend slecht onvoldoende voldoende goed 

Bergbezinkvoorziening - 20.000 41.500 33.600 975.700 

CVK - 4.400 4.200 2.400 26.400 

Fonteinen - - 1.400 66.300 50.900 

Hoofdgemaal - 53.400 7.300 175.500 845.100 

Minigemaal 6.000 156.800 210.200 374.800 2.576.000 

Overstorten - - 5.000 - 88.000 

Rioolgemaal - 276.100 235.200 477.500 3.692.500 

Tunnelgemalen - - - 18.500 132.600 

Totaal 6.000 510.600 504.700 1.148.600 8.387.300 

Percentage  0% 5% 5% 11% 79% 

Tabel 5-4 opgave basisplanning SAM 2021-2030 [bron: SAM beheerapplicatie, peildatum: 2020] 
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5.7 Herijkte planning na maatregeltoets 

Onderstaande tabel toont de herijkte planning waarin de resultaten van de maatregeltoets zijn 
verwerkt. De totale opgave voor het gemalenbeheer vertegenwoordigd een waarde van circa 
€ 711.400. Dit is aanmerkelijk minder dan de € 1.015.300 die beoogd was in de basisplanning 
SAM 2021-2030 voor de objecten die in slechte of onvoldoende conditie verkeren. Nogmaals een 
bevestiging van de meerwaarde van de maatregeltoets. 

Type 
voorziening 

Herijkte planning na maatregeltoets [euro’s] 

Groot onderhoud gepland Conditie onvoldoende Conditie 
slecht 

Totaal 

lopend 
project 

2021 

ronde 
2021/2022 

Remondis ronde 
2021/2022 

gemeente 
2023/2025 

gemeente 
2023/2025 

Bergbezink-
voorziening 

- 11.100 7.200 - 10.000 8.200 36.500 

CVK - - - - 1.000 4.400 5.400 

Fonteinen - - - - - 1.400 1.400 

Hoofdgemaal - 24.600 11.000 - 15.000 - 50.600 

Minigemaal 3.000 - 48.300 - 61.400 39.200 151.900 

Overstorten - - - - - 5.000 5.000 

Rioolgemaal - 187.900 62.000 2.900 148.800 59.000 460.600 

Tunnelgemalen - - - - - - - 

Totaal 3.000 223.600 128.500 2.900 236.200 117.200 711.400 

Aandeel  0,4% 31,4% 18,1% 0,4% 33,2% 16,5% 

Tabel 5-5 herijkte planning na maatregeltoets beheerder [peildatum: september 2021] 

Circa de helft van de opgave voor het gemalenbeheer maakt onderdeel uit van gepland groot 
onderhoud in de periode 2021/2022.  Het totaal van € 223.600 heeft de gemeente aanbesteed 
en uitgevoerd in 2021. Het overig deel maakt onderdeel uit van het onderhoudscontract van 
Remondis. 

De overige opgave betreft objecten die in een onvoldoende of slechte staat verkeren. De 
maatregelen voor deze objecten moeten nog voorbereid worden. Voorbereiding en uitvoering 
van de maatregelen vindt in de planperiode plaats. 
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6 Financiële middelen 

Dit hoofdstuk gaat nader in op de financiële middelen voor het gemalenbeheer. 

6.1 Beschikbaar budget gemalenbeheer 

Begroting 2022 
Binnen de begroting 2022 zijn de volgende budgetten beschikbaar voor het gemalenbeheer: 

Kostensoort Omschrijving/toelichting Budget 2022 [euro] 

421000  onroerendezaakbelastingen 90,00 

421001  waterschapslasten - watersysteem/-zuivering 30,00 

421002  gemeentelijke rioolheffing 30,00 

438023  energieverbruik (gas/electra) 149.600,00 

438100  uitbestede werkzaamheden (jaarlijkse kosten voor de 
onderhoudscontractant, zie ook paragraaf 0 + 
(abonnement)kosten voor o.a. SAM en Mouse Aquaweb) 

397.800,00 

438205  telefoon- en datacomm. kosten 28.200,00 

Totaal 575.750,00 

Tabel 6-1 beschikbaar budget gemalenbeheer vanuit begroting 2022 

Investeringskredieten 
Op dit moment is de volgende investeringskrediet nog beschikbaar: 

 € 440.000 voor de renovatie van de grote gemalen (aanbesteed 2021, uitvoering 2022); 

Daarnaast is er vanuit het afvalwaterbeleidsplan in de periode 2019-2023 jaarlijks € 1.130.756 
geraamd voor investeringen volgens risico gestuurd beheer + klimaatadaptatie. Binnen dit budget 
is een deel gereserveerd voor het gemalenbeheer.  
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6.2 Benodigd budget 

De komende planperiode is vooralsnog € 711.400 nodig voor het gemalenbeheer (zie ook Tabel 
5-5). Onderstaande tabel toont aan hoe de geraamde uitgaven van de verschillende onderdelen 
gedekt worden.  

Planningscategorie Omschrijving/toelichting Geraamde 
uitgave [euro’s] 

Dekking 

Groot onderhoud 
gepland  

Lopend project  3.000 Bestaand krediet € 235.000 

Groot onderhoud 
gepland  

Geplande renovatieronde 
2021/2022 

226.500  Bestaand krediet € 440.000 

Groot onderhoud 
gepland  

Regulier onderhoud aan de 
gemalen (uitvoering Remondis) 

128.500 Begroting exploitatie 
438100 - uitbestede 
werkzaamheden 

Conditie onvoldoende Gemalen die in onvoldoende 
conditie verkeren en waar 
(groot) onderhoud buiten de 
scope van Remondis valt 

236.200 Krediet aanvragen 
begroting 2023 - 2024, 
Reeds gereserveerd jaarlijks 
uit jaarschijf 2023-2024 
afvalwaterbeleidsplan € 
1.131.000. 

Conditie slecht  Gemalen die in slechte conditie 
verkeren en waar (groot) 
onderhoud buiten de scope van 
Remondis valt 

117.200 Krediet aanvragen 
begroting 2023 - 2024, 
Reeds gereserveerd jaarlijks 
uit jaarschijf 2023 – 2024 
afvalwaterbeleidsplan € 
1.131.000. 

Tabel 6-2 dekking benodigd budget gemalenbeheer planperiode 2021-2025 

Conform het afvalwaterplan 2020-2024 zijn de investeringsbedragen beschikbaar gesteld. De 
voorgenomen investeringen en exploitatiekosten worden gedekt uit de reguliere begroting en 
hierdoor zijn er geen financiële consequenties. 

Meerjarenplanning gemalenbeheer planperiode 2021-2024 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

De gemeente Midden-Groningen maakt op dit moment (peildatum mei 2022) binnen de 
gemeentelijke waterketen gebruik van 594 gemalen: 

Grote gemalen:  Kleine gemalen: 
 Bergbezinkvoorziening : 16 st. Fonteinen : 2 st. 
 Hoofdgemaal : 17 st. Minigemaal : 444 st. 
 Overstortbemaling : 6 st.  
 Rioolgemaal : 106 st.  
 Tunnelgemalen : 3 st.  

De gemalen vormen een belangrijke schakel binnen de waterketen. Voor het in stand houden van 
de gemalen voert de gemeente verschillende beheer- en onderhoudsactiviteiten uit. Het 
dagdagelijks beheer, het afhandelen van storingen, meldingen en incidenten wordt op dit 
moment uitbesteed aan derden. 

Via jaarlijkse inspecties wordt de toestand van de objecten van de gemalen in beeld gebracht. De 
resultaten van deze inspecties worden gebruikt voor het opstellen van de onderhoudsplanning. 
Uit de laatste inspectie van april 2021 en de daarop uitgevoerde maatregeltoets blijkt dat 94% 
van de objecten in een voldoende of goede conditie verkeert.  

Figuur 7-1 conditiescore objecten na maatregeltoets beheerder [peildatum: september 2021] 

191 objecten verkeren in een onvoldoende of slechte conditie. Bij 89 objecten die in een slechte 
conditie verkeren is inmiddels groot onderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud bij de overige 
objecten vindt plaats in de komende planperiode. 



Beheerplan Gemalen - gemeente Midden-Groningen 
periode 2021-2025 
projectnummer 0466011.100 
30 mei 2022 revisie 05 

Blad 30 van 30 

De komende planperiode is vooralsnog in totaal € 711.400 nodig voor het gemalenbeheer. 
Onderstaande tabel toont aan hoe de geraamde uitgaven van de verschillende onderdelen 
gedekt worden.  

Planningscategorie Omschrijving/toelichting Geraamde 
uitgave [euro’s] 

Dekking 

Groot onderhoud 
gepland  

Lopend project  3.000 Bestaand krediet € 235.000 

Groot onderhoud 
gepland  

Geplande renovatieronde 
2021/2022 

226.500  Bestaand krediet € 440.000 

Groot onderhoud 
gepland  

Regulier onderhoud aan de 
gemalen (uitvoering Remondis) 

128.500 Begroting exploitatie 438100 - 
uitbestede werkzaamheden 

Conditie 
onvoldoende  

Gemalen die in onvoldoende 
conditie verkeren en waar 
(groot) onderhoud buiten de 
scope van Remondis valt 

236.200 Krediet aanvragen begroting 2023 
- 2024, Reeds gereserveerd 
jaarlijks uit jaarschijf 2023-2024 
afvalwaterbeleidsplan 
€ 1.131.000. 

Conditie slecht  Gemalen die in slechte conditie 
verkeren en waar (groot) 
onderhoud buiten de scope van 
Remondis valt 

117.200 Krediet aanvragen begroting 2023 
- 2024, Reeds gereserveerd 
jaarlijks uit jaarschijf 2023-2024 
afvalwaterbeleidsplan 
€ 1.131.000. 

Tabel 7-1 dekking benodigd budget gemalenbeheer planperiode 2021-2025 

7.2 Aanbevelingen 

Bij het opstellen van dit beheerplan zijn 2 belangrijke aanbevelingen naar voren gekomen waar 
de komende planperiode invulling aan wordt gegeven: 

1. Onderzoek naar voor- en nadelen operationeel gemalenbeheer in eigen beheer uitvoeren 
Op dit moment wordt het operationele gemalenbeheer door derden uitgevoerd. De komende 
periode wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn wanneer (een deel van) de 
werkzaamheden (storingen en klein onderhoud) door eigen monteurs wordt uitgevoerd. 

2. Optimalisatie van de ontwerpeisen, beheer en onderhoudscyclus en vervangingscriteria 
Op basis van opgedane ervaring en voortschrijdend inzicht vindt de komende periode op de 
volgende onderdelen optimalisatie van de ontwerpeisen, beheer en onderhoudscyclus en 
vervangingscriteria plaats: 

 Opstellen PVE voor het elektromechanisch deel; 
 De beheerapplicatie SAM nadrukkelijker inzetten bij het operationeel beheer; 
 Draaiuren en telemetriedata efficiënter in te zetten voor het beheer van de gemalen; 
 Opwaarderen van gemalen zodat deze beter in staat zijn vochtige doekjes te verwerken; 
 Communicatie rondom vochtige doekjes verder verbeteren; 
 Onderhoudscontract aanscherpen met nieuwe inzichten; 
 Aanwijzing van gebieden waar aangesloten oppervlak op drukriool afgekoppeld moet 

worden; 
 Overstap van norm gestuurd beheer naar risico gestuurd beheer. 

De uitkomsten van deze optimalisatie kunnen leiden tot een bijstelling van de ontwerpeisen, 
onderhoudsconcepten en vervangingscriteria. 
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Bijlage 1 - Basis Ontwerprichtlijnen Openbare 
Ruimte (BOOR) gemeente Midden-Groningen” 
mei 2022 



Basis Ontwerprichtlijnen Openbare Ruimte 

Gemeente Midden-Groningen 
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Basis Ontwerprichtlijnen Openbare Ruimte 

Gemeente Midden-Groningen 

Versie: concept mei 2022 

Datum: 1 mei 2022 
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Inhoudsopgave 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 4 

1.1 Functie van handboek ............................................................................................................. 4 

1.2 Status handboek ...................................................................................................................... 4 

1.3 Procedure bij afwijkingen ........................................................................................................ 4 

1.4 Actualisatie .............................................................................................................................. 5 

2 Leeswijzer BOOR.............................................................................................................................. 6 

3 Voorwaarden ................................................................................................................................... 8 

3.1 Verharding ........................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.1.1 Wegcriteria:  Gebiedsontsluitingsweg, buiten de bebouwde kom . Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd.

3.1.2 Gebiedsontsluitingsweg; binnen de bebouwde komFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.1.3 Gebiedsontsluitingsweg; binnen de bebouwde komFout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.1.4 Erftoegangsweg, buiten de bebouwde kom ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.1.5 Erftoegangsweg, binnen de bebouwde kom ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.1.6 Parkverharding ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.2 Riolering ................................................................................................................................... 8 

3.3 Groen ................................................................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.4 Water en oevers ............................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.5 Beschoeiingen .................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.6 Civiele kunstwerken ......................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.7 Speeltoestellen ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.8 Ondergrondse containers ................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.9 Openbare verlichting ............................................................................................................. 38 

3.10 Park en straatmeubilair ......................................................................................................... 40 

3.11 Bebording en belijning .......................................................................................................... 43 

3.12 Laadpalen elektrische voertuigen ......................................................................................... 45 

3.13 Kabels en leidingen ........................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3.14 Centrumgebied ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Bijlagen: 

1. Kleurkeuze riolering 

2. Uitvoering, revisie en beheer riolering 

3. Standaard rioolgemaal 

4. Soorten kolken 

5. Clickklep  

6. Randvoorwaarden realisatie groen 

7. Verboden soorten 
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8. Houtsoortkeuze beschoeiingen

1 Inleiding 

De openbare ruimte in Midden-Groningen is voortdurend aan verandering en vernieuwing onderhevig. Aanleiding 

voor verandering is bijvoorbeeld de herstructurering of uitbreiding van een wijk. Vernieuwing kan ook door 
onderhoudstechnische redenen noodzakelijk of wenselijk zijn.  

De initiatiefnemer op opdrachtgever is in de meeste gevallen de gemeente Midden-Groningen. In sommige 
gevallen kan dit een externe partij zijn, denk hierbij aan een projectontwikkelaar.  

Bij het IBOR handboek is de brandweer ook aangesloten, de brandweer heeft ook een handboek met richtlijnen 

die gehanteerd dient te worden, lees Handleiding bereikbaarheid en bluswater. 

1.1 Functie van handboek 

De Basis Ontwerprichtlijnen Openbare Ruimte (BOOR) bevat alle relevante voorwaarden die de gemeente 

Midden-Groningen stelt bij de inrichting van de openbare ruimte.  

De BOOR heeft drie duidelijke functies: 
- De BOOR reikt de beheerder toetsingscriteria aan die kunnen worden gebruikt bij de beoordeling van 

plannen;  
- De BOOR bevordert de integraliteit binnen de Gemeente Midden-Groningen. Bij het opstellen van de 

BOOR zijn personen uit de verschillende beheerdisciplines betrokken, waardoor de verschillende 

beheerdisciplines beter op elkaar zijn afgestemd. 

1.2 Status handboek 

De BOOR geeft de voorwaarden aan voor een basisnormering die aansluit bij het reguliere beheer binnen de 
Gemeente Midden-Groningen. De BOOR is een technische leidraad met wetten, richtlijnen en ambities. Het is dus 
geen echt normenboek, maar een onderlegger om gefundeerde keuzes over kwaliteiten te maken.  

De BOOR is richtinggevend, zowel voor externe partijen als voor de eigen organisatie.  In principe dienen de 

richtlijnen c.q. eisen die hierin vermeld zijn, bij de planuitwerking te worden aangehouden. In de praktijk zullen 
zich echter situaties voordoen die om een aanpak vragen die buiten het kader van dit document liggen. In die 
gevallen moet dit document geen knellend keurslijf vormen.  

Daarom geldt: afwijkingen van de eisen in dit kwaliteitsdocument is toegestaan, mits dit goed gemotiveerd wordt 
en de gemeente Midden-Groningen akkoord gaat met de afwijkingen.  

Het doel van de BOOR en de betreffende domeinbeheerder is duidelijkheid te verstrekken, plannen kunnen toetsen 
en bevorderen van de integraliteit met betrekking tot standaardinrichtingseisen bij nieuwe projecten.  

1.3 Procedure bij afwijkingen  

De BOOR formuleert de voorwaarden en eisen die de Gemeente Midden-Groningen op basis van beleid stelt aan 

de openbare ruimte. De eisen/voorwaarden uit de BOOR gelden als randvoorwaarden bij elk project. Dit gebeurt 
door de relevante voorwaarden in te brengen in een planontwikkelingsfase.  Dit geldt zowel voor de projecten 
waarvoor de gemeente opdrachtgever is, als de projecten die door derden worden ontwikkeld en uitgevoerd.   

Nieuwe plannen worden getoetst aan de eisen uit de BOOR. De eisen/voorwaarden uit de BOOR zijn echter geen 

keurslijf waarvan onder geen beding kan worden afgeweken. Afwijken van de leidraad kan in sommige gevallen, 
als de initiatiefnemer, beleidsverantwoordelijke en beheerder overeenstemming bereiken over de afwijking.   
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Afwijkingen worden in overleg met de desbetreffende domeinbeheerder besproken, geëvalueerd en vastgelegd. 
De domeinbeheerder beslist of de afwijking doorgevoerd wordt. Bij toestemming vanuit dit overleg, kan worden 

afgeweken van het handboek. 

Eventuele afwijking vanuit gemeentelijke overwegingen is mogelijk, maar moet in de ontwerpfase 
beargumenteerd worden met inachtneming van factoren zoals versnippering in inrichting, aanlegkosten en 
structurele beheerkosten.  Afwijkingen vanuit de aannemer, die de aanleg of het onderhoud verzorgt, moeten 

voldoen aan de volgende eisen:  
- De aanvrager moet de afwijking direct melden bij de Gemeente Midden-Groningen.  

- De Gemeente Midden-Groningen zal deze afwijking schriftelijk beantwoorden.  
- De aanvrager zal de beheertechnische en financiële consequenties aangaande het toekomstige beheer 

moeten onderbouwen 

1.4 Actualisatie 

Het beleid van de Gemeente Midden-Groningen kan in de loop der jaren veranderen, richtlijnen veranderen, 

inzichten veranderen; kortom voldoende reden om te veronderstellen dat actualisatie in de loop der tijd 
noodzakelijk is. De verantwoordelijke voor deze actualisatie is de desbetreffende domeinbeheerder die werkzaam 
is bij de gemeente Midden-Groningen.  

De BOOR wordt geactualiseerd door één bepaald persoon. Andere afspraken betreffende het actueel houden van 

de BOOR zijn:  
- 1 keer per jaar vindt er een vergadering plaats tussen de domeinbeheerders met als onderwerp: ''Het 

functioneren van de BOOR".   

- De beheerder is er voor verantwoordelijk dat de laatste versie ook op internet staat en dat de gebruikers 
op de hoogte worden gebracht als er weer een nieuwe versie op het internet staat.  

De BOOR is een integraal gedragen document dat vanuit verschillende disciplines/domeinen is opgesteld en 
vastgesteld. Wanneer er binnen een bepaalde domein iets veranderd dat invloed heeft op dit handboek, dan dient 

dit te worden aangegeven bij de domeinbeheerder, die deze informatie doorgeeft aan de beheerder van het 
handboek. De beheerder past dit aan in het handboek en vertaalt dit bedrijfsbreed. 
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2 Leeswijzer BOOR 

De voorwaarden in de BOOR zijn onderverdeeld in: 
1. Voorwaarden op het niveau van de beheerdiscipline; 
2. Voorwaarden op het niveau van het objecttype 

3. Voorwaarden op het niveau van het inrichtingselement 

Binnen de beheerdiscipline ‘verhardingen’, is de gebiedsontsluitingsweg (buiten de bebouwde kom) een 
objecttype en de rijbaan van die weg een inrichtingselement. Voorbeelden van andere beheerdisciplines zijn 
wegen, groen, riolering en kunstwerken. 

Indeling BOOR 

De sortering van de voorwaarden in de BOOR vind plaats op het niveau van de beheerdisciplines en objecttypes. 
Voorbeeld: in Midden-Groningen is de beheerdiscipline ‘groen’ te onderscheiden in zes objecttypes: bomen, 
bosplantsoen, gras, hagen, beplanting en bermen.  

Voor de objecttypes wegen zijn aparte hoofdstukken binnen deze BOOR opgenomen, aangezien deze allen een 
specifieke eigenschap bezitten.  

Voor het centrumgebied geldt voornamelijk maatwerk. De inrichting is dermate specifiek, dat hier een apart 

hoofdstuk voor is opgenomen. Voor dit hoofdstuk geldt: de standaard is leidend, tenzij binnen dit hoofdstuk anders 
staat aangegeven.  

Zo is de volgende indeling tot stand gekomen: 

1) Wegen: Gebiedsontsluitingsweg, buiten de bebouwde kom; 80 km/uur
2) Wegen: Gebiedsontsluitingsweg, binnen de bebouwde kom; 70 km/uur
3) Wegen: Gebiedsontsluitingsweg, binnen de bebouwde kom; 50 km/uur
4) Wegen: Erftoegangsweg, buiten de bebouwde kom; 60 km/uur
5) Wegen: Erftoegangsweg, binnen de bebouwde kom; 30 km/uur
6) Parkverharding
7) Riolering
8) Groen
9) Water en oevers
10) Beschoeiingen
11) Civiele kunstwerken
12) Speeltoestellen
13) Ondergrondse containers
14) Openbare verlichting
15) Park en straatmeubilair
16) Bebording en belijning
17) Laadpalen elektrische voertuigen
18) Kabels en leidingen
19) Centrumgebied

Voorwaarden op het niveau van het inrichtingselement: 
Per hoofdstuk (beheerdisciplines en/of objecttype) zijn steeds twee soorten voorwaarden opgenomen: 

1. In de eerste tabel staan de verwijzingen naar gerelateerde documenten en de algemene eisen per 

beheerdiscipline weergegeven. Deze eisen hebben betrekking op alle objecttypen en inrichtingselementen 
binnen deze beheerdiscipline.  

2. In de volgende tabel staan de specifieke voorwaarden omschreven die gesteld worden aan de te 
onderscheiden inrichtingselement. Bij een wegtype zijn dat bijvoorbeeld de rijbaan, fietspad en markering 

In de tweede tabel wordt tevens de hardheid (HH in tabel) van de voorwaarden/eisen benoemd. Hierbij is een 
hiërarchisch onderscheid gemaakt in wettelijke eisen (landelijke normen), richtlijnen en aanbevelingen vanuit de 

gemeente. Voor de genoemde wettelijke eisen en normen en regels gelden de nieuwste versies, uitgaves en of 
wijzigingen.  
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W : Wettelijke bepaling: Van een bepaling of eis kan niet worden afgeweken. Er zal worden voldaan  
aan deze voorwaarde.  

R : Richtlijn: Van een richtlijn kan ook niet worden afgeweken, tenzij de initiatiefnemer aan de 

Gemeente Midden-Groningen kan aantonen dat een voorgestelde oplossing 
gelijkwaardig of beter is en de gemeente hiermee instemt. Ook kan van een regel of 
richtlijn worden afgeweken als de gemeente beoordeelt dat de voorwaarde in een 

bepaald geval onmogelijk of onnodig is.   

A : Aanbeveling: Hiervan kan worden afgeweken. Afwijkingen in overleg met het bedrijfsbureau IBOR 
van de gemeente Midden-Groningen. De oplossing zal in een gelijkwaardige of hogere 
kwaliteit moeten resulteren. 
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3 Voorwaarden 

3.1

3.2 Riolering 

Riolering
Algemeen Voorwaarde 
Verwijzing naar 
gerelateerde documenten 

 Voldoen aan de richtlijnen van de aangrenzende waterschappen en landelijke 

richtlijnen, o.a. voor waterberging en vuilemissie; 

 Handhaven van het afvalwaterbeleidsplan specificatie Midden-Groningen 

2020-2024 of meest recente versie; 

 Het door de projectontwikkelaar/aannemer gemaakte riolerings- en 

drainageplan dient ter beoordeling en goedkeuring aan de afdeling IBOR 

(taakveld riool en waterbeheer) te worden voorgelegd;  

 De ten behoeve van het riolerings- en drainageplan gebruikte 

rekenmethodiek(en) dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de 

afdeling IBOR (taakveld riool en waterbeheer); 

 Bij het riolerings- en drainageplan dient uitgegaan te worden van de door deze 

dienst verstrekte randvoorwaarden. Als tijdens het ontwerp blijkt dat er voor 

het plan onvoldoende randvoorwaarden zijn verstrekt, dan dienen door de 

projectontwikkelaar/aannemer opgestelde voorwaarden/uitgangspunten ook bij 

deze dienst ter goedkeuring te worden voorgelegd;

 Bij herinrichtingen met een aanleg van nieuwe 

regenwaterrioolleiding/afvoer naar een wadi of sloot/infiltreren in de 

bodem kan de kolk deksel uit in van 2 verschillende soorten zijn, zie 

bijlage 4 
Algemene eisen  Voor het type riool dient het gescheiden stelstel te worden toegepast. 

 Het zoveel mogelijk voorkomen van doodlopende strengen. 

 Lozen van hemelwater is afhankelijk van situering en locatie. E.e.a. dient 

vooraf afgestemd worden met team IBOR (taakveld riool en waterbeheer): 

- 1e voorkeur is regenwaterstelstel 

- 2e infiltreren (met overloop naar rwa)   

- 3e lozen in wadi (met overloop naar rwa)  

- 4e lozen op oppervlakte water 

 Houd rekening met onderhoudswerkzaamheden vanaf de weg door de afstand 

tussen bomen en de hoofdriolering minimaal 1/2 de kroondiameter (bij 30 jr) te 

nemen; geen bomen plaatsen nabij nieuwe of bestaande riolering. Als nieuw 

riool word aangelegd nabij bestaande boom met groeiplaats dan moeten er 

extra maatregelen worden getroffen om geen schade te krijgen aan de boom 

en/of riolering. 

 Een vuilwatergemaal dient minimaal 50 meter van de dichtstbijzijnde woning 

te worden geplaatst.  

 Ieder gemaal dient bereikbaar te zijn voor een reinigingsauto en vacuumauto, 

deze hebben een maximale aslast van 40 ton. 

 Het rioolstelsel dient afgestemd te worden op het stelsel van watergangen. Een 

gecombineerde kruising van rioleringen en duikers van watergangen is niet 

toelaatbaar; 

 Houd rekening met de eventueel reeds aanwezige rioleringen in het gebied. Dit 

vanwege de huidige/ uit te breiden capaciteit;  

 Putten en hoofdleidingen dienen gesitueerd te worden op gemeente grond en 

niet op particulier terrein; 
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 Kleur riolering is afhankelijk van locatie. In bijlage 1 is een overzicht 

weergegeven van welke kleur riolering gehanteerd wordt.  

 In bijlage 2 worden de algemene eisen voor uitvoering, revisie en beheer 

riolering nader toegelicht. 

Riolering 
Element Voorwaarde Inrichtingseis HH 
Hoofdriool Technische eisen  Plaats de rioleringen (HWA/DWA) in de as van de 

weg;

 Tussen de leiding van schoon en vuilwater riool moet 

minimaal 1m1 ruimte zitten.

 Ontwerp de riolering zodanig, dat zinkers in het 

DWA-stelsel niet voorkomen; 

 Maak de onderlinge afstand tussen kruisende 

rioolbuizen minimaal 0,15 m hoogte;

 Maak de minimale diameter in de hoofdleiding DWA 

Ø 250 mm & HWA  Ø 250 mm)

 Bij het aansluiten van een betonriolering op een 

inspectieput d.m.v. een starre constructie (aansluiting 

d.m.v. aanstorten met beton) mag de lengte van de 

aansluitende buis niet groter te zijn dan 1,30 m;

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Materialen  Gebruik voor leidingen ≤ Ø 400 mm: (gerecyclede) 

PVC-buizen met vaste rubberring, klasse SN 8;

 Gebruik voor leidingen > Ø 400 mm: betonbuizen 

mof/spie met lamelring/easylock of met geïntegreerde 

rubberring;

 Kleur afhankelijk van locatie; zie bijlage 1.

R 

R 

R 

Uitstroomvoorziening  HWA riolen die (op maximaal hoogste waterstand) 

onderwater lozen op oppervlaktewater moeten ter 

plaatse van de uitstroomvoorziening voorzien zijn van 

een (handbediende) afsluiter; 

 Eindtaludbeschermer toepassen, afhankelijk van 

locatie en diameter beton of kunststof. (in overleg met 

IBOR taakveld riool en waterbeheer) leverancier: 

kunststof de Haner. 

 Bij HWA riolen die bovenwater lozen, dient een 

uitstroomvoorziening te komen;

R 

R 

Persleiding Technische eisen  Zorg dat de minimum snelheid in de persleiding 0,70 

m/sec. is en maximaal 1,50 m/sec. 

 Zorg bij persleidingen dat een minimale dekking van 1 

m en waar mogelijk een dekking van 1,20 m 

aangelegd wordt. incl. lint met tekst ‘Persleiding’ 

aanbrengen op 30cm boven de leiding. 

R 

R 

Materialen  Voer persleiding uit in HPE, drukklasse minimaal 0,6 

Mpa, een en ander afhankelijk van opvoerhoogte 

pomp. 

R 

Gemalen Technische eisen  Plaats de relevante rioolgemalen in aansluiting op het 

rioleringssysteem (zie bijlage 3: riolering -  standaard 

rioolgemalen).

 Maatvoering wordt bepaald door de 

pompenleverancier. Uitgangspunt is een natte 

pompopstelling;

R 

R 



Gemeente Midden-Groningen; Basis Ontwerprichtlijnen Openbare Ruimte 10 

 Pompputten waarin H2S gas kan ontstaan, moeten 

worden voorzien van een coating/kunststofbeplating 

ten behoeve van het voorkomen van aantasting van het 

beton. Overige technische specificaties zijn 

afhankelijk van de functie van de pompput en dienen 

in overleg met  het adviesbureau IBOR te worden 

bepaald.

R 

Materialen  Gebruik een pompput met betonnen geprefabriceerde 

elementen. Voorkeur uit 1 stuk met afdekplaat.

 Gebruik een minigemaal van PE.

R 

Putten Technische eisen  Putdeksels voorzien van open hijsgaten; 

 Maximale tussenafstand van de inspectieputten is 

maximaal 80 m; 

 De inspectieputten dienen toegankelijk te zijn voor 

inspectie- en reinigingswerkzaamheden; 

 Plaats inspectieputten met de minimale inwendige 

doorsnede van 800x800mm bij een puthoogte tot 2,50 

m en op de gietijzerenrand het opschrift HWA of 

DWA; 

 Plaats inpectieputten met een minimale inwendige 

doorsnede van 1000x1000mm bij een puthoogte groter 

dan 2,50m; 

 Putten waar een persleiding in loost, dient bekleedt te 

worden tegen H2S; 

 De rand van een putrand en deksel dient op gelijke 

hoogte met de aanwezige verharding of  maaiveld te 

worden gezet. 

 Putten dienen op gemeentegrond te worden geplaatst 

en niet op particuliere grond; 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Materialen  Inspectie-putten van de (DWA) en (HWA) stelsels: 

dienen voorzien te worden van een stroomprofiel en 

gietijzerenrand met de opschriften 

HWA=“RW”(RegenWater) of  DWA=“VW” 

(VuilWater); 

 Bij een overgang van persleiding en vrijvervalleiding 

dient een kunststof ontvangput van minimaal Ø 800 

mm te worden aangebracht. De aansluitende riolering 

moet van PVC of met kunstof bekleed beton worden 

voorzien;  

R 

R 

Kolken Technische eisen  Plaats kolken of een vervangend systeem passend  

    bij de watersysteembenadering 

 De kolken en ook het HWA dienen indien de  

   mogelijkheden er zijn te worden afgekoppeld op  

   natuurlijke watergangen/bergingen. 
 Plaats bij parkeervakken de kolken op kruising van de  

   molgoot en scheiding tussen de parkeerplaatsen; 

 Situeer in de nabijheid van elk tangentpunt een kolk. 

   Plaats de kolk 1 m uit tangentpunt van de bocht.  

 De maximale afstand  tussen 2 kolken is afhankelijk  

   van de aangesloten m² van de omliggende verharding. 

Bij wegen is dit 18m en bij pleinen max  125 m2 per 

kolk  

 Houd minimaal 1m afstand tussen kolken en 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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   snelheidsremmende drempels. 

Bij sterk verhang (b.v. in de wegverharding), Wierde 

waterlagen bij kolk met tegenschot aanbrengen om zo 

water naar de kolk af te laten wateren. 

Materialen  Beton - Nering Bögel 

 Afhankelijk van type band, type kolk in overleg met 

IBOR afdeling riolering  

 Stankscherm van kunststof clickklep, zie bijlage 5 

 Voor schoolpleinen: Straatkolk, Nyloplast 50L met 

vuilcollector en vergrendelbare straatkop 

R 

R 

Huisaansluitingen Woningen  Het afval- en regenwater van woningen dient 

gescheiden te worden aangeboden (∅ 125mm);

 Sluit elke woning afzonderlijk aan op het hoofdriool, 

om zo bij een verstopping de overlast te beperken;

 Plaats een kunststof ontstoppingsstuk (met 

klemdeksel) maximaal één meter binnen de 

perceelgrens op het "eigen terrein", één voor DWA en 

één voor HWA.

 DWA met pk315 put ophoogbaar met buis ∅ 315 mm 

en ca. 30 cm onder maaiveld afwerken 

 HWA onstoppingsstuk met draaideksel met eind 

kombikap t.b.v. toekomst bij niet direct aansluiten   

 Op plekken waar geen pk 315 geplaatst kan worden 

gebruik maken van een T stuk ∅ 125 en ophogen met 

PVC buis. 

 Bij een verstopping van een huisaansluiting dient de 

bewoner/huiseigenaar het ontstoppingsstuk zelf vrij te 

maken. Indien het ontstoppingsstuk vol water staat 

dient de gemeente de verstopping te verhelpen. Bij een 

droog ontstoppingsstuk is het aan de 

bewoner/huiseigenaar.

 Kleur afhankelijk van locatie; zie bijlage 1.

R 

R 

R 

R 

R 

Bedrijven/gestapelde 
woningbouw 

 Eisen voor het al dan niet plaatsen van voorzieningen, 

welke voortvloeien uit de milieuwetgeving, worden 

van geval tot geval geformuleerd. 

 Sluit elk bedrijf en elk gestapelde 

woningbouwcomplex afzonderlijk aan. 

 Plaats, indien parkeervoorzieningen op eigen terrein 

gecreëerd worden, voor het regenwater een 

inspectieput inwendig 800x800mm voorzien van GY-

rand met opschrift “RW”. 

 Kleur afhankelijk van locatie; zie  bijlage 1. 

R 

R 

R 

R 

Drainage 
(doorspuitbaar) 

Technische eisen  Voor de ontwatering van de bouwwegen in het cunet 

een drainagesysteem met een drain van minimaal 

80mm aanbrengen dat wordt aangesloten op het 

HWA-stelsel (aansluitingen op de inspectieputten); 

 Laat woningblokdrainage direct lozen op het 

oppervlaktewater, of via een eigen stelsel lozen op het 

oppervlaktewater; 

 Breng aan weerszijden van het cunet van de weg in 

lengterichting drainage ∅ 80 mm aan, indien de 

afwatering niet geregeld is via kolken. Drainage direct 

R 

R 

R 
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laten lozen op het oppervlaktewater of aansluiten op 

het drainagesysteem; 

 Plaats een drainput bij toepassing van drainage onder 

bebouwing, op één meter uit de gevel waar de 

drainage de bebouwing verlaat. Indien de 

drainageleiding langer als 35 m is, dient de leiding aan 

weerszijden van de bebouwing te worden voorzien 

van een drainageput. Drainageput(ten) dienen te 

worden aangesloten op het drainagestelsel of direct te 

lozen op het oppervlaktewater; 

 Breng in brede groenstroken en in de cunetten voor de 

fietspaden, parkeerplaatsen etc., zo nodig, drainage 

aan. Deze drainage direct laten lozen op het 

oppervlaktewater. 

R 

R 

Materialen  Duurzaam en richten op hergebruik; 

 Flexicbele drainagebuis wordt vervaardigd uit hard 

polyvinylcholorice (pvc) en moet voldoen aan KOMO 

en KIWA kwaliteitseisen volgens BRL 1401; 

 Drainagebuizen zijn geperforeerd en omhuld met 

kokosvezel; 

 Kleur buis is créme. 

R 

R 

R 

R 

Bluswater  Op aangeven van de gemeente (brandweer) dient één 

of meerdere bluswaterriolen te worden aangelegd 

en/of geboorde brandput(ten) bij industrieterreinen 

(zie bijlage 5 riolering - technische omschrijving 

brandput);

 Een leiding van een bluswaterriool heeft een diameter 

van minimaal Ø400mm

 Het tappunt voor de brandweer is een goed bereikbare 

inspectieput met gietijzeren rand met het opschrift 

“RW” (RegenWater) en op de deksel het opschrift 

“BRANDWEER”

 De leiding van een bluswaterriool moet vorstvrij 

liggen en zodanig worden aangelegd dat voldoende 

water (minimaal 90 m3/uur) toestroomt;

 Bluswatervoorzieningen en brandkranen mogen nooit 

in een parkeerplaats liggen en moeten altijd bereikbaar 

zijn.

W 

W 

W 

W 

W 
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4 BIJLAGEN

Bijlage 1: Kleurkeuze riolering 
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Bijlage 2: Uitvoering, revisie en beheer riolering 

Uitvoering Rioleringsplan 

- Rioleringsplan op schaal 1:1000 of 1:2000 te worden getekend;

- Geef de begrenzing van het rioleringsgebied aan in het rioleringsplan;

- De rioleringsplannen hebben betrekking op de gehele planlocatie.

- Houd rekening met de eventueel reeds aanwezige rioleringen in het gebied. Dit 

vanwege de huidgige i.c.m. het uit te breiden capacitieit.

- Geef de opzet van het nieuwe rioleringssysteem aan in het rioleringsplan incl. 

putnaam/leidingnaam, hoogtes maaiveld/bovenkant put en binnen onderkant 

buis/put (t.o.v. NAP), evenals de afmetingen/diameter, strenglengte en 

stroomrichting van de buis.

- De inspectieputten dienen code nummers te krijgen die bij de gemeente Midden 

Groningen (afdeling IBOR taakveld Riool en water) bij de beheerder te worden 

opgevraagd. Deze unieke nummers moeten in alle documenten, inspecties en 

rapportages worden gebruikt. Dit geldt ook voor de leidingnamen;

- Voor de naamgeving worden de initialen van de plaats met een 3 cijferige 

nummering aangehouden, als voorbeeld putnummer HO045 waarbij HO de 

initialen van de plaats Hoogezand zijn en 045 het putnummer (zie de onderstaande 

grafische weergave). Hierbij dient te worden opgemerkt om een nummer over te 

slaan tussen 2 putten, om een eventuele toekomstigeput er tussen te kunnen 

plaatsen, met de juiste nummering:

- Geef de toeko

- Geef de overs

N.A.P;

- Uit het rioler

- De gemeente

keuren.
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aansluitingen van DWA en HWA. Ook worden de onstoppingsstukken ingemeten 

t.o.v. de woning. De bewoner krijgt hier vervolgens een uitdraai van in pdf;

- Bij het slopen van een woning of object dient de aannemer van te voren de 

ontstoppingstukken van de DWA & (HWA) op te graven en af te doppen. Dit om 

het inlopen van het rioolstelsel te voorkomen. 

- Verplichting gemeente: dient bij het verstrekken van de sloopvergunning de 

locaties van de ontstoppingstukken en huisaansluitingen (revisie) mee te leveren.

- De Omgevingsdienst Groningen (ODG) dient hier er op toe te zien of er door de 

aannemer wordt voldaan aan de gestelde verplichtingen en voorwaarden omtrent 

het rioolstelsel. 

Berekening Rioleringsplan (uitgangspunten) 

- Ga uit van de eisen van Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Midden-

Groningen;

- Bereken de vuilemissie en geef deze weer;

- Gebruik voor afvalwater:
 verhang tussen 1:300 en 1:500; 

 minimum afmeting DWA-riolen Ø 250 mm; 

 minimum gronddekking op de leidingen 1 m, waar mogelijk 1,20 m. 

- Gebruik voor hemelwater:
 het verhard oppervlak zoals dat in het betreffende gebied zal worden 

aangelegd. 

 maximum stijghoogte in de leidingen bij genoemde regenintensiteit 0,30 m 

 onder wegpeil; 

 minimum afmeting verzamelriolen Ø315 mm; 

 minimum (grond)dekking op de leidingen 1 m; 

 aansluitingen van de leidingen op de waterpartijen onder de waterspiegel 

voorzien van een afsluiter. 

 buizen met een uitstroombak of een voorziening in combinatie met een 

damwand. 

Oplevering/Revisie - De projectontwikkelaar/aannemer dient revisie te maken van alle ondergrondse 

onderdelen als: riolering, duikers, putten, inlaten, erfscheidingsputten, 

persleidingen, drukriolering e.d. De projectontwikkelaar/aannemer zorgt voor 

digitale inmeting, in XYZ coordinaten, van alles;  

- De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 25 mm in 

het horizontale vlak en 10 mm in het verticale vlak.door hem gelegde leidingen; 

- Riolering is geen onderdeel van de visuele rondgang; 

- De rioolinspectie ten behoeve van de overdracht moet worden aangeleverd aan de 

gemeente mag niet ouder zijn dan 30 dagen; 

- De gemeente Midden-Groningen verstrekt aan opdrachtnemer een standaard 

digitaal blanco revisieschets in Microstation of AutoCAD formaat. Hierop dient de 

opdrachtnemer digitaal de revisie (per streng) te verwerken. Van dit voorbeeld mag 

niet worden afgeweken zonder toestemming van de gegevens beheerder van de 

afdeling IBOR Riool en waterbeheer. De opdrachtnemer dient de volgens de 

onderstaande specificatie gemaakte revisiebladen zowel analoog als digitaal(pdf 

formaat) in te leveren: 

- Gebruik voor afvalwater:
 revisie datum 

 leiding en putnamen 
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 diameter leiding 

 afmeting putten 

 hoogtes maaiveld/bovenkant put 

 hoogtes binnen onderkant buis/put (t.o.v. NAP) 

 strenglengte leiding 

 stroomrichting leiding 

- Voor de huisaansluitingen dient per woningen conform de bovenstaande 

voorwaarden een revisie te worden aangeleverd. Zowel digitaal Microstation of 

AutoCAD formaat en in pdf. Ook hierop dient de opdrachtnemer digitaal de revisie 

(per aansluiting) te verwerken; 

- Voor het maken van een revisie dient de tekenaar zich te houden aan de richtlijn: 

Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke 

begrippenkader voor gegevensuitwisseling voor werkzaamheden aan Kabels en 

Leidingen. Het IMKL is gebaseerd op NEN3610 en daarmee onderdeel van de 

NEN3610 familie. Hiermee wordt een standaard gecreëerd voor de gehele 

gemeente.
Reiniging en visuele 

rioolinspectie 
- Voor het uitvoeren van de visuele inspectie dienen de riolen vooraf schoon en droog 

te worden gemaakt. Indien nodig dienen afsluiters te worden aangebracht in de 

hoofdstreng.  

- Het voor de reiniging benodigde spoelwater kan op aanwijzing van de directie van 

oppervlaktewater worden betrokken. Het opgezogen rioolslib dient steekvast en 

voor rekening van de aannemer te worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

Bij de reiniging dient de druk afgestemd te worden op de locale situatie zodat geen 

hinder voor aanwonenden ontstaat. 

- De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor 

Riool Inspectiebestanden en ook te worden aangeleverd op een externe hardeschijf 

in de vorm van een usb stick of gelijkwaardig. Dit bestand dient foutloos en moet 

zonder foutmeldingen in te lezen zijn in de gemeentelijke beheersoftware 

(Obsurv/Rio GL). De inspectie dient te worden uitgevoerd conform de EN13508-

2:2011 en de daarbij horende ‘Leidraad visueel inspecteren conform de EN13508-

2’ (Stichting RIONED, publicatie 2019-01) - Classificatiesysteem bij visuele 

inspectie van objecten’ of de meest recente en de onderstaande specifieke eisen. 

- Bij het begin van elke streng moeten verkort in beeld zijn: opdrachtgever, 

betreffende wijk en straat in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, duidelijke 

omschrijving van de plaats van rioolinspectie, datum, beginput en eindput, 

buismateriaal, profiel, hoogte, breedte, nummer opslagschijf, beginstand teller in 

uren, minuten en seconden, afstand van beginput.  

- De gemaakte filmfragmenten dienen de naam te krijgen van de begin-en eindput 

code. Ook dient de omschrijving behorende bij de registratiebeelden en 

toestandsaspecten verkort in beeld te zijn. Indien een digitale foto wordt genomen, 

moet op de foto een fotonummer, zichtbaar toestandsaspect(en), unieke tellerstand 

en eventueel commentaar zichtbaar zijn. Zowel bij de SUF-RIB-gegevens als de 

videobeelden dienen de tellerstanden dusdanig te worden vermeld waarbij zonder 

verdere aanpassingen een 1-1 koppeling van de RIBXgegevens met de bewegende 

beelden op schadeniveau middels en universele viewer mogelijk is (bv Infraviewer, 

Rioscoop). Tevens dient op de hardeschijf met de SUF-RIB-bestanden en 

filmbeelden een kostenloze viewer worden bijgeleverd die zonder installatie 

functioneert. De viewer dient een 1-1 koppeling te bezitten (klik en hebben) die bij 
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het aanklikken van het schadebeeld het betreffende filmbeeld laat zien. Ook 

hellingmeting moet zichtbaar zijn in deze viewer. 

- De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de 

digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed 

waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). 

Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden 

te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om 

de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het 

verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet 

verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit 

moet direct aan de  directie worden gemeld. 

- De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan 

de hand van (minimaal drie) willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen 

worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Als meer dan één 

van deze drie geïnspecteerde strengen niet voldoet aan de door ons gestelde eisen 

voor visuele inspectie wordt de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door 

de aannemer opnieuw geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 

strengen omvat is dit per streng van toepassing. De hiervoor benodigde kosten zijn 

voor rekening van de aannemer. 

- Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende 

kwaliteitseisen te voldoen: 
 Medium: externe hardeschijf in de vorm van een usb stick of gelijkwaardig. 

 Resolutie: minimaal 352 x 288 

 Bitrate: minimaal 2.000 Kbps 

 Beeldopbouw (ook van opname): minimaal 25 fps 

 Opname zonder geluidsspoor 

- Elke opslagschijf dient een afspeelprogramma te bevatten om de videobeelden te 

kunnen afspelen. Het afspeelprogramma dient te werken onder Windows. Het 

afspeelprogramma dient de volgende opties te hebben: 
 Pauze van een videobeeld; 

 Afdruk van een videobeeld; 

 Opslaan van een videobeeld; 

 Lijst met geïnspecteerde strengen; 

 Lijst met geconstateerde schadebeelden per streng; 

 Filterselectie van schadebeelden op de lijst met geconstateerde 

schadebeelden; 

 Selectie van een videobeeld aan de hand van streng en schadebeeld; 

 Mogelijkheid om videobeelden full-size weer te geven. 

- De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de 

RIBXindeling worden opgeslagen en verwerkt. 

- Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan één of meerdere eisen, 

dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren 

(per dagproductie). 
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- De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op 

bruikbaarheid te controleren. Als de directie op grond van de beeldkwaliteit de 

bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de 

onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie. De dagproductie 

hoeft dan niet opnieuw geïnspecteerd te worden: 
 Resolutie: 25% korting op dagproductie(s). 

 Bitrate: 25% korting op dagproductie(s). 

 Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s). 

- Bij een opleveringsinspectie (bouwrijp en woonrijp) dienen alle toestandsaspecten 

in de te inspecteren riolen worden geclassificeerd, ook klassen 1. Hierbij kan de 

totale opleveringsinspectie worden afgekeurd en op kosten van de aannemer op 

aanwijzing van de directie door derden worden overgedaan als:  
 per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 

2, welke in het geheel niet is gerapporteerd; 

 per streng één toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 2 niet wordt 

geconstateerd, welke wel is gerapporteerd; 

 per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die 

één klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven. 

- Bij een voorinspectie of reguliere inspectie zal de dagproductie van de 

rioolinspectie wordt gecontroleerd aan de hand van een drietal willekeurig 

geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de 

gehele dagproductie. Indien voor meer dan één van deze drie geïnspecteerde 

strengen één van onderstaande punten van toepassing is, wordt de gehele 

dagproductie afgekeurd: 
 per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 

3,   welke in het geheel niet is gerapporteerd; 

 per streng één toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt 

geconstateerd, welke wel is gerapporteerd; 

 per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die 

twee klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven; 

 per streng twee toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie 

die één klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven. Dit geld 

ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet gerapporteerd 

zijn. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per 

streng van toepassing. De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw 

geïnspecteerd te worden. Ook dienen de geconstateerde afwijkingen in de 

eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten 

zijn voor rekening van de aannemer. 
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- De rapportage van de opleveringsinspectie wordt gecontroleerd aan de hand van 

minimaal drie willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht 

representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan één van 

deze drie geïnspecteerde strengen één van onderstaande punten van toepassing is, 

wordt de gehele dagproductie afgekeurd: 

 het aangeleverde SUF-RIB-bestand en de digitale foto’s en/of beelden zijn 

niet in te lezen in een standaard viewerprogramma zoals de Rioscoop (Moons) 

of Eye on Infra (MJO); 

 de teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven; 

 er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten groter of gelijk 

dan klasse 2 gemaakt 

- Bij de inspectierapportage(s) dient (dienen) overzicht tekeningen bijgevoegd te zijn 

van de geïnspecteerde strengen met de putnummering zoals deze door de gemeente 

Midden Groningen (afdeling IBOR met taakveld riool en waterbeheer) is 

vastgesteld en verstrekt. De putnummering in de inspectierapportages, inspectie 

bestanden en overzichtstekeningen dient gelijk te zijn. 

- De eventueel geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden 

gecorrigeerd incl. het opnieuw inspecteren van de gecorrigeerde streng (met 

dezelfde begin- en eindputten als in de eindrapportage). De hiermee gepaard 

gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Beheer/onderhoud  - Werkzaamheden aan het rioolstelsel in de gemeente Midden Groningen dienen 

vooraf met de rioolbeheerder te worden doorgenomen. De uit te voeren 

werkzaamheden dienen in het rioleringsplan te zijn omschreven.  Zonder 

goedkeuring van het rioleringsplan mogen de werkzaamheden niet worden 

uitgevoerd.  Dit is niet van kracht bij eventuele calamiteiten.  

- De nieuw te hanteren putnummering voor een uitbreiding van het stelsel dient i.o. 

met de beheerder te worden bepaald. Nummering uit eigen initiatief wordt niet 

aangeraden i.v.m. het ontstaan van een mogelijk dubbele nummering.  

- Voorafgaand aan een inspectie levert de beheerder een RibX-bestand met de te 

inspecteren strengen incl. de benodigde informatie. Waaronder putnamen (begin en 

eind knooppunt), strenglengtes, diameter en locaties (straatnaam + plaats).
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Bijlage 3:  Standaard rioolgemaal 
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Bijlage 4:  Soorten kolken behorend bij type band. 

Type kolkdeksel wadi  (voor afgekoppelde verharding – infiltratie) 

- straatkolk 

- trottoirkolk 
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Bijlage 5:  Clickklep kunststof stankscherm 
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Bijlage 6:  Randvoorwaarden realisatie groen 

Omschrijving verplanten bomen 

Algemeen 

Er zijn 2 verplantmethoden: 

1. D.m.v. verplantmachine 

2. D.m.v. Newman frame (toepassen indien door kabels en leidingen methode 1 niet kan)  

Bomen verplanten in plantseizoen. 

De kluitgrote is afhankelijk van de grote van de boom. 

Na verplanten 

De kroon 10-25% uitlichten, afhankelijk van de reductie van de kluit. 

Stam omwikkelen met jute, minimaal tot de onderste takken. 

Aanbrengen boomjuk en boombanden, bestaande uit 3 palen per boom, onderling verbonden     

d.m.v. half houten latten. 

Nazorg 

Het is van essentieel belang dat deze grote bomen minimaal 2 jaar na het verplanten uitstekend verzorgd worden. 

De nazorg bestaat uit de volgende werkzaamheden. 

Controle bovengronds 

 Uitlopen in het voorjaar 

 Bladontwikkeling in de zomer 

 Scheutontwikkeling 

 Vorming van nieuwe knoppen in de nazomer 

Controle ondergronds 

 Vochtgehalte, op 10-15 cm moet de bodem altijd enigszins vochtig zijn. 

 Luchthuishouding op 40-50 cm diepte moet het zuurstofgehalte altijd meer dan 15% zijn en er moet 

minder dan 5 % koolzuurgas aanwezig zijn. 

Bemesten  

Om de hergroei en ontwikkeling van de bomen te bevorderen moeten de bomen in de twee jaar nazorg 3 keer 

worden bemest met Kristalon opgelost in water. Per keer wordt 0,25 kg per 10 cm stamdoorsnede toegediend. 

Op peil houden vochtgehalte 

In droge perioden dient water worden gegeven. Een indicatie geeft de referentieverdamping van open water, de 
hoeveelheid neerslag en het vochtgehalte in de kluit. Veelal wordt 300-600 liter per boom per keer gegeven. In 

droge perioden is bij extreme omstandigheden (meer dan 25˚C) twee keer per week water geven normaal. Het 
water dient te worden toegediend in een bassin dat met een grondwal gemaakt wordt. 

Bijzondere maatregelen 

Bij natte omstandigheden en/of een laag zuurstofgehalte zijn soms extra maatregelen noodzakelijk ook een 

aanvullende grondbewerking en bemesting kan bij een slechte ontwikkeling helpen.  
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Verslaglegging 

Uitgangspunt is dat er 10 controles en 3 mestgiften, inclusief water geven in twee jaar plaatsvinden. Van deze 
controles dient schriftelijk verslag uit te worden gebracht aan de gemeente, bij normale groeiontwikkeling één keer 

per jaar. 

Na drie groeiseizoenen dient de verankering te worden verwijderd. Tevens dienen dan de grondwallen te worden 
geslecht en gespreid over de directe omgeving. De berm nadien inzaaien. 

Eisen bomenzand 

- Bomenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden zoal puin, hout, 

asfalt, plastics, ijzer, glas en dergelijke. 

- De zuurgraad moet liggen tussen 4,8 en 7,5 

- Het % CaCO3 mag bij een zuurgraad 6 of lager maximaal 0,5 bedragen. 

- Het chloride gehalte mag ten hoogste 350 mg/l substraat bedragen. 

- De zoutbelasting (EC) bepaald met behulp van het geleidingsvermogen mag ten hoogste 1,5mS/cm 

bedragen. 

- Het M-50 cijfer berekend over de zandfractie (tussen 50-2000um) dient te liggen tussen210 en 700 

um. 

- Het D60/10- cijfer moet bij een M50 cijfer van 210 tot 400 um, kleiner of gelijk zijn aan 2,5. Het 

D60/10 cijfer moet bij een M50 cijfer van 400 tot 700 um kleiner of gelijk zijn aan 3,0. 

- De zandkorrels mogen niet rond zijn. 

- Het organisch stofgehalte moet liggen tussen 3,5 en 5,0 gewichtsprocenten. 

- Het lutumgehalte moet liggen tussen de 1 en 4 gewichtsprocenten. 

- De som van het organsisch stofgehalte en het lutungehalte moet liggen tussen 55 EN 8%. 
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Bomenposter Stadswerk
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Bijlage 7:  Verboden soorten 

Geen Rosaceae familie planten in en rondom Meeden - soorten die niet toegepast mogen worden: 

 Acaena (geslacht Stekelnootje) 

 Adenostoma  

 Agrimonia (geslacht Agrimonie) 

 Alchemilla (geslacht Vrouwenmantel) 

 Amelanchier (geslacht Krentenboompje) 

 Aronia (geslacht Appelbes) 

 Crataegus (geslacht Meidoorn) 

 Cotoneaster (geslacht Dwergmispel) 

 Cydonia (geslacht Kweepeer) 

 Fragaria (geslacht Aardbei) 

 Geum (geslacht  Nagelkruid) 

 Malus (geslacht Appel) 

 Potentilla (geslacht Ganzerik) 

 Prunus (geslacht Prunus) 

 Pyracantha (geslacht Vuurdoorn) 

 Pyrus (geslacht Peer) 

 Rosa (geslacht Roos) 

 Rubus (geslacht Braam) 

 Sorbus (geslacht Lijsterbes) 

Op de volgende pagina staat het gebied weergegeven waar bovenstaande plantsoorten niet toegepast 
mogen worden. 
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Bijlage 8:  Houtsoortenkeuze beschoeiingen  

Het gebruik van risicoklassen  

Bij de keuze van de houtsoort dienen een aantal stappen te worden doorlopen waarbij de risicoklasse, 
duurzaamheidklasse en voor kozijnen sinds kort ook de toepassingsklasse een rol spelen. Nadat een ontwerp is 

gemaakt, kan bepaald worden in welke risicoklasse het hout valt. Niet alleen de natuurlijke duurzaamheid van het 
hout zelf, maar ook de praktijkomstandigheden waaronder het hout verkeert en de mate van blootstelling aan vocht 
bepalen het risico van schimmelaantasting van het hout. Het risico van aantasting is met name sterk afhankelijk 

van factoren als vochtigheid, temperatuur en klimaatschommelingen. Daarom wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende vijf risicoklassen (gedefinieerd in NEN-EN 335-1):  

Risicoklasse 1: Beschutte toepassing van hout, beschermd tegen weer en wind en niet blootgesteld aan vocht.  

Risicoklasse 2:  Beschutte toepassing van hout, beschermd tegen weer en wind, maar met af en toe een hoge 
luchtvochtigheid die kan leiden tot blootstelling aan vocht.  

Risicoklasse 3:  Onbeschutte toepassing van hout, zonder grondcontact. Het hout wordt of permanent 

blootgesteld aan weer en wind of is beschermd tegen weer en wind maar wordt regelmatig 
blootgesteld aan vocht.  

Risicoklasse 4:  Toepassing van hout in contact met de grond of zoet water en daardoor permanent blootgesteld 
aan vocht.  

Risicoklasse 5:  Toepassing van hout dat permanent in contact staat met zout water. 

Door in het ontwerp rekening te houden met de wijze waarop het hout uiteindelijk in het gebouw wordt 

blootgesteld aan vocht en zonlicht kan al tijdens de ontwerpfase worden gestreefd naar een lagere risicoklasse. 
Deze detaillering kan zich bijvoorbeeld uiten in het gebruik van dakoverstekken, het voorkomen van het toepassen 
van donkere kleuren en het voorkomen van grondcontact. 

Tabel 1 Risicoklassen volgens NEN-EN 335-1 

Risicoklasse Toepassing Vochtbelasting Houtvochtgehalte Voorbeelden 

1 Geen grondcontact, 

beschut en droog 

Permanent droog Permanent < 20% Binnenshuis, balklagen, gordingen 

2 Geen grondcontact, 

beschut met geringe 

kans op nat worden 

Incidentele 

blootstelling aan 

vocht 

Incidenteel, 

kortdurend > 20% * 

Hellende daken, warm plat dak, 

hout-skelet-bouw 

3 Geen grondcontact, 

onbeschut 

(blootgesteld aan 

weer en wind 

Regelmatige 

blootstelling aan 

vocht 

Regelmatig, 

kortdurend > 20% * 

Geveltimmerwerk, koud plat dak 

4 In contact met zoet 

water of grond 

Permanente 

blootstelling aan 

vocht 

Permanent > 20% (Schutting)palen, speelwerk-tuigen, 

beschoeiingen, damwanden 

5 In contact met zout 

water 

Permanente 

blootstelling aan 

zout water 

Permanent > 20% Havenwerken, steigers, golfbrekers, 

kustverdediging 

* met kortdurend wordt enkele dagen tot een week bedoeld 
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Duurzaamheidsklassen  
Nadat de risicoklasse is vastgesteld, dient te worden bepaald welke duurzaamheidsklasse het hout moet hebben 

onder de geldende risicoklasse. Er bestaan voor hout 5 duurzaamheidsklassen (tabel 2). Waarbij een houtsoort in 

klasse 1 zeer duurzaam is en een houtsoort die valt in klasse 5 niet duurzaam. Houtsoorten worden ingedeeld in 

een bepaalde duurzaamheidsklasse op basis van hun weerstand tegen schimmelaantasting. De 

duurzaamheidsklasse zegt dus niets over de gevoeligheid voor aantasting door insecten. De weerstand tegen 

schimmelaantasting wordt bepaald door de houtsoort onder vastgelegde testomstandigheden in contact te brengen 

met de grond en dan te registreren hoe lang het duurt voor het hout aangetast wordt door bodemschimmels. Het 

begrip duurzaamheid van een houtsoort is moeilijk in een getal uit te drukken, omdat het gaat om de weerstand 

tegen honderden soorten schimmels en bacteriën. De ene soort aantaster is wat agressiever voor een bepaalde 

houtsoort dan een andere soort. De schimmel- en bacteriesoorten komen daarnaast op specifieke plaatsen voor. 

Dit heeft tot gevolg dat een houtsoort als kozijnhout anders kan reageren dan als meerpaal, oeverbeschoeiing, 

heipaal of dakconstructie.  

Het is belangrijk op te merken dat de duurzaamheidsklasse van hout altijd slaat op het kernhout en niet op het 

spinthout. Ook bij zeer duurzame houtsoorten is het spinthout, op enkele uitzonderingen na, meestal niet bestand 

tegen schimmels. Hout uit jonge bomen, zoals bij rondhoutpalen, bevat in het algemeen weinig of geen kernhout, 

maar bestaan voornamelijk uit nog niet verkernd spinthout (jong hout). Dergelijke rondhoutpalen zijn dan ook van 

nature niet duurzaam, ook al behoort de betreffende houtsoort tot bijvoorbeeld duurzaamheidsklasse 2 of 3.  

Tabel 2 geeft een overzicht van de duurzaamheidsklassen en per klasse een aantal houtsoorten die in deze klasse 

vallen.  

Tabel 2 Duurzaamheidsklasse voor de gangbare houtsoorten volgens EN 350-2 (bron: www.houtinfo.nl) 

Klasse Duurzaamheid Loofhout Naaldhout 

1 Zeer duurzaam afzelia, azobé (in watercontact), bilinga, 

demerara groenhart, jarrah, mansonia, moabi, 

okan, padoek, pau amarelo, teak, walaba 

1-2 Duurzaam tot zeer 

duurzaam 

afrormosia, iroko, kapur, merbau, robinia 

2 Duurzaam azobé, bangkirai, basralocus, bossé, bubinga, 

cedrela, Europees eiken, karri, kastanje, 

kempas, louro vermelho, mahonie, sepetir, 

wengé 

taxus, western red cedar 

2-3 Gemiddeld duurzaam tot 

duurzaam 

Amerikaans wit eiken, kosipo, purperhart, 

sipo, tola branca 

2-4 Beperkt duurzaam tot 

duurzaam 

donkerrode meranti (dark red meranti) 

3 Gemiddeld duurzaam cedrorana, danta, keruing, movingui, 

mutenye, niangon, noten, sapeli, tiama 

douglas fir, pitch pine 

3-4 Beperkt duurzaam tot 

gemiddeld duurzaam 

dibétou, krappa, lichtrode meranti (light red 

meranti), red balau 

agathis, grenen, 

lodgepole pine 

4 Beperkt duurzaam Amerikaans rood eiken, avodiré, eyong, 

hickory, iepen, limba, mengkulang, okoumé 

Amerikaans grenen, 

Carolina pine, dennen, 

hemlock, southern pine, 

vuren, weymouth 

4-5 Niet duurzaam tot 

beperkt duurzaam 

ogea parana pine, radiata 

pine, sitka spruce 

5 Niet duurzaam abachi, abura, baboen, berken, Europees 

beuken, essen, elzen, esdoorn, haagbeuken, 

fuma, ilomba, koto, linden, populieren, ramin 

sugi 
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Bepalen van de geschiktheid  

Met behulp van de duurzaamheidsklasse is het nu mogelijk te bepalen welke houtsoorten geschikt zijn voor 

toepassing onder een bepaalde risicoklasse (tabel 3). Hierbij valt op dat houtsoorten uit hogere 

duurzaamheidsklassen (dus houtsoorten met een lagere duurzaamheid) toch geschikt kunnen zijn bij een hogere 

risicoklasse dan op basis van de gevoeligheid voor aantasting door schimmels verwacht zou worden. Dit wordt 

aan de ene kant veroorzaakt door het feit dat andere aspecten dan de aantasting door schimmels, zoals wateropname 

en scheurvorming, ook een belangrijke rol spelen. Een andere verklaring is het feit dat de test waarbij de 

duurzaamheid van de houtsoort wordt bepaald gebaseerd is op aantasting door schimmels bij bodemcontact. Als 

bodemcontact wordt vermeden kan een houtsoort uit een hogere duurzaamheidsklasse best geschikt zijn in een 

hoge risicoklasse. Bij kozijnen en ramen zijn bijvoorbeeld andere schimmels actief dan bij hout in grondcontact. 

De KVT ‘Kwaliteit van houten gevelelementen’ (Katern 31) geeft daarom twee toepassingsklassen:  

A: Duurzaam voor toepassingen in houten gevelelementen. Het toegepaste hout wordt niet of nauwelijks  

door schimmels aangetast en is zonder verduurzaming geschikt voor gevelelementen.  

B: Duurzaam voor toepassing in geveltimmerwerk, mits verduurzaamd. Het hout is gevoelig voor schimmel 

aantasting, maar wordt door verduurzaming afdoende beschermd.  

Voor de geschiktheid van hout voor een bepaalde toepassing is de duurzaamheidsklasse veel minder belangrijk, 

maar is deze sterk afhankelijk van dan de manier waarop het hout wordt toegepast en onderhouden.  

Tabel 3 Relatie tussen risicoklassen en duurzaamheidsklassen (NEN-EN 460) op twee verschillende manieren 

weergegeven. 

Risicoklasse Houtvochtgehalte Gewenste levensduur 25 

jaar 

Gewenste levensduur 10 

jaar 

1 Permanent < 20% I – II – III – IV – V I – II – III – IV – V 

2 Incidenteel, kortdurend > 20% I – II – III I – II – III – IV 

3 Regelmatig, kortdurend > 20% I – II – II tot III I – II – III – IV 

4 Permanent > 20% I – II I – II – III 

4 Permanent > 20% + grondcontact I I – II – III 

5 Permanent > 20% (zout water) I I – II  

Risicoklasse Duurzaamheidsklasse 

1 2 3 4 5 

1 O O O O O

2 O O O (O) (O) 

3 O O (O) (O)-(X) (O)-(X) 

4 O (O) (X) X X 

5 O X (X) X X 

O  : natuurlijke duurzaamheid voldoende  

(O)  : natuurlijke duurzaamheid in principe voldoende, maar onder bepaalde omstandigheden is verduurzaming aan te  

  bevelen  

(O)-(X)  : natuurlijke duurzaamheid kan voldoende zijn, maar de houtsoortkeuze, de impregneerbaarheid en de toepassing   

  bepalen de wenselijkheid van verduurzaming  

(X)  : verduurzaming aanbevolen, maar voor bepaalde toepassingen kan de natuurlijke duurzaamheid voldoende zijn  

X  : verduurzaming noodzakelijk 



Gemeente Midden-Groningen; Basis Ontwerprichtlijnen Openbare Ruimte 33 

Bijlage 7:  Beleidsregels plaatsing elektrische laadpalen 

Om te komen tot de plaatsing van een laadpaal zijn twee juridische stappen nodig. Ten eerste neemt de gemeente 

een verkeersbesluit om de parkeerplaats te ‘reserveren’. Ten tweede moet de aanvrager een vergunning APV 
aanvragen. Dit vindt ook in deze volgorde plaats. Op het moment dat het verkeersbesluit is gepubliceerd, kan ook 

de vergunning APV worden aangevraagd. Voor de aanvraag kan de aanbieder gebruik maken van het 
aanvraagformulier. 

Verkeersbesluit  
Wanneer de gemeente met de laadexploitant een locatie overeen is gekomen regelt de gemeente middels een 

verkeersbesluit het gebruik van de parkeerplaatsen rondom de laadvoorziening. In zo’n verkeersbesluit wijst het 
college de betreffende parkeerplaats(en) door middel van het plaatsen van de verkeersborden E4 of E8 met 

onderbord ‘alleen laden elektrische voertuigen’ aan voor het exclusieve gebruik voor het laden van elektrische 
auto’s.   

Vergunning APV  
Voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg is op grond van art. 2:10 A van de APV een vergunning nodig 

van het college van burgemeester en wethouders. Het plaatsen van laadpalen of andere laadinfrastructuur wordt 
niet geacht te vallen onder ‘het gebruik van een weg overeenkomstig de publieke functie van een weg’. Wanneer 
een aanbieder van laadinfrastructuur bij de gemeente aanklopt voor het plaatsen van een laadpaal op of aan de weg 

in de buurt van zijn woning of bedrijf, dan is hiervoor dus een vergunning op grond van art. 2:10 APV nodig. 
Wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden kan de laadpaal gerealiseerd worden. Gedurende de 

periode dat het verkeersbesluit ter inzage ligt kan de vergunning APV worden aangevraagd. 

Aansluiting electriciteitsnetwerk 

De aanvrager is verantwoordelijk voor de aanvraag van de benodigde vergunning om aan te sluiten op het 
electriciteitsnetwerk. Deze kan gelijktijdig worden ingediend met de aanvraag van de vergunning voor de plaatsing 

van de laadpaal.  

Opladen elektrische voertuigen vanuit woning of bedrijf  
Uitgangspunt is dat mensen of op eigen terrein hun auto opladen, of hiervoor gebruik maken van een openbaar 
oplaadpunt.   

In de praktijk komt het voor dat mensen die een elektrisch voertuig hebben deze vanuit hun woning of bedrijf 

opladen met een snoer dat over het trottoir (en andere delen van de openbare weg) wordt uitgerold. Dit kan tot 
gevaarlijke situaties leiden en is daarom niet toegestaan. 

Begripsbepalingen  
In de beleidsregels wordt verstaan onder:   

a. elektrische voertuigen: alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk   
op elektriciteit kunnen rijden en voorzien zijn van een stekker  om op te laden.  

b. laadinfrastructuur: het geheel van oplaadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere  

voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische 
voertuigen.  

c. laadpaal: een oplaadobject in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid 
voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen.  

d. aanvrager: de aanbieder van laadpalen en/of andere laadinfrastructuur.  
e. beheerder: de aanbieder van laadpalen is ook de beheerder van de palen.  
f. gebruiker:   

1. een bedrijf en/of organisatie dat/die gevestigd is in de gemeente Midden-Groningen en  
    eigenaar is van één of meerdere elektrische voertuigen  

              2. een particulier die eigenaar is van een elektrisch voertuig en woonachtig is in de gemeente  
                  Midden-Groningen  
g.  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
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Aanvraag   
Een aanvraag voor een ontheffing/vergunning voor het plaatsen van een of meerdere oplaadpalen en/of andere 

oplaadinfrastructuur op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij een 
of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan alleen worden 

ingediend door de aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.  

Aanvraag locatie oplaadpaal/-infrastructuur  

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur bevat een 
foto en tekening van de betreffende locatie, waarop de exacte plek van de gewenste oplaadpaal en/of infrastructuur 

en de aan te wijzen parkeerplaats(en) zijn aangegeven.   

Behoeftebepaling oplaadpaal  

De aanvrager toont aan dat er op de aangevraagde locatie daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een 
laadpaal en-of andere laadinfrastructuur op of aan de openbare weg. Een oplaadpunt wordt op een centrale, 

strategische plek geplaatst. Dat zal vaak betekenen dat deze niet recht voor de deur van de gebruiker is gesitueerd. 
Er wordt rekening gehouden met de parkeerdrukte. De gemeente werkt alleen mee wanneer de gebruiker geen 
mogelijkheid heeft om op privé terrein te laden.   

Afwegingskader locatie  

Particuliere laadpunten dienen bij voorkeur op eigen terrein te worden gerealiseerd.  
- Onder eigen terrein wordt verstaan: opritten, garages en parkeervoorzieningen in gebouwde complexen. 

- Als in het bestemmingsplan is opgenomen dat parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is, wordt verwacht 
dat deze parkeerplaats voor het laden van het elektrisch vervoermiddel zal worden gebruikt.   

- Verzoeken tot het realiseren van parkeerruimte op eigen erf, en de bijbehorende in- en uitrit, worden 

behandeld in het kader van de aan te vragen omgevingsvergunning.  

Oplaadpunten in de openbare ruimte hebben een openbaar karakter  
- Elk laadpunt in de openbare ruimte is voor elk elektrisch vervoermiddel te gebruiken.  
- Aanvragers en gebruikers van laadpunten in de openbare ruimte hebben geen recht een parkeerplaats bij 

dit laadpunt te claimen.  

Locatiebepaling laadpunten openbare ruimte  
Het college bepaalt in overleg met de aanvrager de definitieve locatie van de oplaadpaal en de aan te wijzen 
parkeerplaats(en). Het college toetst hierbij aan de volgende criteria:  

1. de behoefte aan een laadpaal moet blijken uit de behoefte van gebruikers die geadresseerd zijn binnen 
een straal hemelsbreed van 300 meter van de aangevraagde locatie;  

2. is er reeds voldoende laadinfrastructuur in de openbare ruimte aanwezig binnen de genoemde straal van  
300 meter;  

3. is de ondergrond eigendom van de gemeente;  
4. is de locatie voldoende vindbaar en zichtbaar;  
5. is het aannemelijk dat op de voorgestelde locatie de laadpaal door meerdere gebruikers zal worden 

gebruikt (hetgeen het openbaar karakter van de paal versterkt);  
6. kan de laadpaal (op den duur) van twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van elektrische 

auto’s worden voorzien;  
7. laat de parkeerdruk het toe (max 95% in woonwijken en 85% op parkeerterreinen) dat er parkeerplaatsen 

worden gereserveerd voor elektrische auto´s;  

8. betreft het een bestaand parkeervak(ken);  
9. blijft de doorgang voor ander verkeer gewaarborgd;  

10. past de laadpaal in het straatbeeld (welstandseisen kunnen van invloed zijn op de locatie);  
11. zijn er infrastructurele ontwikkelingen op de locatie gepland.  
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Reserveren parkeerruimte   
In beginsel wordt er bij een nieuw te realiseren oplaadpaal één parkeerplaats aangewezen voor het opladen van 

elektrische voertuigen. Wanneer het gebruik van de laadpaal dit rechtvaardigt kan een tweede parkeerplaats bij 
een laadpaal voor het laden van elektrische auto’s worden gereserveerd. Bij plaatsing kan direct een tweede 

parkeerplaats gereserveerd worden wanneer duidelijk is dat twee of meer elektrische rijders woonachtig zijn in het 
invloedsgebied (straal van 300 meter) van de laadpaal en kan worden verwacht dat deze elektrische rijders beiden 
gebruik zullen maken van de betreffende laadvoorziening.  

Volgorde besluitvorming  

De ontheffing / vergunning voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur wordt eerst van 
kracht en kan dus pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde 
parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.    

Parkeerregulering  

Vanwege de laadduur van de huidige generatie elektrische voertuigen is de beperking van de toegestane 
parkeerduur bij een laadpaal door middel van een blauwe zone niet praktisch. Daardoor vervalt de parkeerduur 
voor elektrische vervoersmiddelen wanneer deze staan aangesloten aan een laadpunt. Aanvragen voor laadpunten 

in gereguleerd gebied (blauwe zone, vergunningparkeren) worden alleen gehonoreerd als de aanvrager in het bezit 
is van een ontheffing of vergunning voor de betreffende reguleringsvorm. Wanneer een elektrisch vervoersmiddel 

op een daarvoor bestemde parkeerplaats staat te laden, vervalt de tijdsduurbeperking van de aanwezige blauwe 
zone.  

Plaatsing en beheer laadpaal/-infrastructuur  
De aanvrager van de ontheffing voor het plaatsen van een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is tevens 

de beheerder hiervan. De beheerder is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de 
oplaadpaal/-infrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De kosten ter bescherming van de 

oplaadpaal/-infrastructuur (hekjes, biggenruggen ed.)  zijn ook voor rekening van de beheerder.  

Bereikbaarheid 

De beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar 
voor gebruikers, hulpdiensten en gemeenten in het geval van vragen, storingen en calamiteiten. De 

telefoonnummers van de storingsdienst en de helpdesk zijn vermeld op de oplaadpaal/-infrastructuur.  

Openbaarheid laadinfrastructuur  

De laadpaal en/of andere laadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die 
zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn / haar elektrische voertuig.   

Interoperabiliteit  

Het laadpunt is inter-operabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid 
van laadpalen en het gebruik van standaard stekkers.  

Groene stroom  
Om te bewerkstelligen dat elektrische voertuigen ook aan de bron geen CO2-uitstoot veroorzaken, mag de 

beheerder van de laadpalen alleen gegarandeerd groene stroom (laten) leveren.  

Veiligheid  

De laadpaal en/of –infrastructuur voldoet aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) veiligheidseisen.  

Aansprakelijkheid  
De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de oplaadpaal en/of andere 
oplaadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. Gemeente Midden-Groningen is op geen enkele 

manier aansprakelijk voor eventuele schade die door de oplaadpaal en/of andere infrastructuur is veroorzaakt. De 
beheerder vrijwaart hiervoor de gemeente. De beheerder verzekert zich voor eventuele schade voor minimaal een 

bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis.  
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Handhaving  
Het college ziet toe op het juiste gebruik van de aangewezen parkeerplaats(en) en kan indien nodig handhavend 

optreden. Het juiste gebruik is: als een elektrische voertuig met de kabel aangesloten is op het oplaadpunt. De 
parkeerplaats mag alleen gebruikt worden voor het opladen van de auto. Wanneer de auto is opgeladen wordt deze 

van de parkeerplaats gehaald en elders geparkeerd. Op deze wijze blijft de openbare laadpaal beschikbaar voor 
anderen om te laden. Daarnaast wordt ook gehandhaafd op het fiscaal regime, parkeervergunning, blauwe zone en 
andere restricties die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden.  

Informatie over gebruik oplaadinfrastructuur  

De beheerder van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur geeft op verzoek van het college inzicht in het 
feitelijke gebruik hiervan.   

Intrekken / wijzigen van ontheffing en verkeersbesluit  
Indien de beheerder van de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur zich niet houdt aan de voorschriften 

verbonden aan de ontheffing, kan het college de ontheffing intrekken. Het college kan in dat geval ook het 
verkeersbesluit, waarbij de parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, 
intrekken.  Het college kan de ontheffing en/of het verkeersbesluit tevens intrekken, wanneer er in de praktijk niet 

of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Het is niet gewenst dat 
daardoor een of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven.  In deze gevallen heeft de beheerder 

het recht en de plicht de oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur binnen een door het college aan te geven 
termijn te verwijderen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor de rekening van de beheerder.  

Het college kan de ontheffing ook wijzigen of intrekken, indien er een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg 
waarvan de aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente samen met de beheerder 

bezien of er een alternatieve locatie voor een oplaadpaal en/of andere oplaadinfrastructuur met bijbehorende 
parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente, wanneer 

de wegreconstructie plaatsvindt binnen 5 jaar na afgifte van de ontheffing. Kosten zijn voor rekening van de 
beheerder, wanneer de wegreconstructie later dan 5 jaar na afgifte van de ontheffing plaatsvindt.   
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1 Inleiding 

 

Dit programma van eisen (PVE) betreft het compleet dan wel deels renoveren van een aantal 

drukrioolgemalen binnen de gemeente Midden-Groningen. Het uitgangspunt hierbij is dat elk gemaal 

na renovatie voldoet aan de in dit PVE gestelde eisen.  

 

De gemeente Midden-Groningen is voornemens om een aantal drukrioolinstallaties te renoveren, om 

hiermee ook voor de toekomst een betrouwbare werking van de installaties te kunnen waarborgen. 

 

De renovatie ronde heeft betrekking op de elektrotechnische installaties, de werktuigbouwkundige 

installaties en de civiele constructie van de installaties. 
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2 Globale werkomschrijving 

Het PVE dient als contractstuk tussen de gemeente Midden-Groningen, in het vervolg aangegeven als 

de aanbesteder, en de inschrijver. De relatie aanbesteder – inschrijver zal na opdrachtverlening 

veranderen naar opdrachtgever – aannemer. 

 

Alle in dit PVE genoemde werkzaamheden en leveranties worden geacht te zijn opgenomen in de 

verrekenprijzen welke zijn opgenomen in de inschrijfstaat. Zaken die niet expliciet omschreven zijn in 

dit PVE, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering (bouten, schroefjes e.d.) c.q. correct 

functioneren (bedrading, relais e.d.) behoren in de prijzen te zijn opgenomen. 

 

Alle werkzaamheden bevinden zich op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen of op 

particulier terrein binnen de gemeente Midden-Groningen.  

 

De overeenkomst heeft betrekking op het geheel of gedeeltelijk renoveren van diverse 

drukrioolinstallaties (minigemalen). 

 

Onder ‘renoveren’ wordt verstaan: 

 

‘Het geheel vervangen van de bestaande installatie of het geheel vervangen van een deel 

(elektrotechniek, werktuigbouw of civiele constructies) door een nieuwe installatie. Het toepassen van 

gebruikte onderdelen is hierbij niet toegestaan, tenzij anders aangegeven. 

 

De levering en montage waarop dit PVE-betrekking heeft omvat de werkzaamheden aan de in de 

bijlage 1 benoemde drukrioolgemalen inclusief de daarbij voorkomende civieltechnische 

werkzaamheden.  

 

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het ontwerpen, produceren, samenstellen, monteren, 

inregelen, beproeven, bedrijfsgereed opleveren, instrueren over en garanderen van: 

- Pompen; 

- Leidingwerk met appendages inclusief muurdoorvoerstuk; 

- Elektrische installaties; 

- Reserve onderdelen en gereedschappen (indien van toepassing); 

- Opstellings- en detailtekeningen; 

- Bedieningsvoorschriften, revisie tekeningen en foto’s. 

 

De aantallen van de gemalen zijn mogelijk fictief. Doordat de te renoveren gemalen voortkomen uit 

achterstallig onderhoudt. Bestaat de kans dat bij de start van het project een gemaal door een 

calamiteit is gerenoveerd. Dit object is dan ook niet verrekenbaar. 
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 Aantallen en cijfers 
 

Het totale werk betreft de volgende indicatieve aantallen en specificaties:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directie 
 

Als directie is aangewezen: Dhr. J. Kramer. 

 

 Nota van inlichtingen 
 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Vragen of opmerkingen over deze offerteaanvraag 

kunnen uitsluitend in de Nederlandse taal in het format van het vragenformulier zoals beschikbaar 

gesteld op TenderNed (Bijlage 2) worden gesteld. Het e.e.a. staat vermeld in paragraaf 2.7 van de 

gunningsleidraad. 

 

 Gunning 
 

De gunning vindt digitaal plaats op Tenderned op basis van laagste prijs. Het e.e.a. staat vermeld in de 

gunningsleidraad. 
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 Percelen/motivering clustering 
 

Deze aanbesteding bestaat niet uit meerdere percelen. Er kan dus alleen op het geheel worden 

ingeschreven.  

 Aanleveren tekeningen 
 

De aannemer moet voor de aanvang van de montage een complete set tekeningen ter goedkeuring 

indienen. De installatie en de tekeningen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig dit PVE. De 

opdrachtgever controleert de documenten op hoofdlijnen. Goedkeuring door de opdrachtgever 

ontheft de aannemer daarom op geen enkele wijze van zijn verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden. Na goedkeuring dient de aannemer de documenten definitief "voor uitvoering" in 

en gaat hij over naar fabricagefase. 
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3 Mechanische specificaties 

 Materiaalgebruik mechanisch 
 

In de pompput heerst een agressief milieu. De toegepaste materialen moeten hiertegen bestand zijn. 

Voor alle onderdelen, inclusief bevestigingsmiddelen, RVS 316 gebruiken. Voor onderstaande 

materialen geldt: 

 

afdekluik  : aluminium voorzien van rvs-valrooster 

putdeksel (ZV)  : gietijzer (TBS VEPRO RB3223 VR) 

pomp   : zie detaillering materiaalgebruik pompen 

persleiding : diameter ≤ 125 mm in de put RVS 316 of HDPE mits voldoende ondersteund.  

Buiten de put altijd HPDE 

voetbocht  : RVS of nodulair gietijzer  

balkeerklep  : RVS 316  

kogelkraan  : RVS 316 (tot en met DN80/90mm) 

persafsluiter  : nodulair gietijzer  

schuifafsluiter  : RVS 316 / kunststof combinatie (TBS) 

muurdoorvoer  : RVS 316, afdichten middels IPCO. HDPE ook toegestaan. (flens instorten) 

mantelbuizen  : HDPE 

 

Gietijzeren delen voorzien van een ‘twee componenten’ coating die tenminste voor 3 jaar 

gegarandeerd wordt. RVS onderdelen zoals leidingwerk deugdelijk beitsen en passiveren. Als 

drukklasse voor leidingdelen en appendages uitgaan van minimaal PN6. 

 

Indien er in bijlage 1 werkzaamheden zijn aangegeven bij het mechanische deel van het gemaal, 

dienen de onderstaande punten bij de prijs te zijn inbegrepen: 

- Reinigen van de pompput, inclusief het afvoeren en storten van het vrijgekomen rioolslib en van 

alle materialen die geen deel uitmaken van de pompput; (deze kosten dienen in de prijs te zijn 

meegenomen); 

- Tijdelijk afsluiten van de toevoer(en) en afvoer; 

- Verwijderen bestaande pomp; 

- Droog maken en houden van de pompput; 

- Eventueel benodigde bronnering; 

- Uitschakelen installaties welke onderdeel uitmaken van hetzelfde stelsel. 

Na het vervangen van het leidingwerk of een deel dienen minimaal de volgende werkzaamheden te 

worden uitgevoerd: 

- Controleren van de verschillende aansluitingen op waterdichtheid; 

- Terugplaatsen en aansluiten van de bestaande dan wel nieuwe pomp; 

- In bedrijf stellen van de installatie; 

- Herstellen van de werkplek tot in de oorspronkelijke staat; 

- Afvoeren en storten van de vrijgekomen rest materialen. 
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 Pompen 
 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat de pomp(en) vervangen dient te worden gelden hiervoor 

de onderstaande specificaties en werkzaamheden. 

 

Pompen en motor algemeen 

De pomp dient compleet met elektromotor en bevestigingsmiddelen te zijn uitgevoerd. De rotorunit 

van de motor en waaier moeten dynamisch uitgebalanceerd zijn. 

Het pomphuis moet gaaf en zonder gietgallen of ander gebreken zijn vervaardigd van gietijzer, 

tenminste in de kwaliteit GG20 (NEN 6002-A). Het verbeteren van gietstukken door elektrische 

autogeen- of bijlassen zal niet worden toegestaan. 

De pompruimte moet van de motorruimte gescheiden worden middels een afzonderlijke kamer, 

waarin twee goed functionerende as afstandsdichtingen zijn ondergebracht, die in een vol oliebad 

lopen. De oliestand en de oliekwaliteit moeten tenminste door middel van een plug kunnen worden 

gecontroleerd. 

 

De nieuwe pomp dient te worden voorzien van een olie- en rioolwaterbestendige elektrische kabel. 

Standaard lengte 10 meter. Voor installaties waarbij de afstand tussen de pompput en de besturing 

meer dan 6 mtr. bedraagt, dient rekening te worden gehouden met een overlengte van minimaal 5 

mtr. Van de aangebrachte pomp dient in de buitenopstellingskast (op de achterwand) een typeplaatje 

te worden bevestigd. Eventuele bestaande typeplaatjes dienen te worden verwijderd. 

 

In het hele werkgebied van de pomp mogen geen cavitatie- en resonantieverschijnselen optreden. 

De pomp moet geheel onder water in bedrijf kunnen zijn en het toegevoerde rioolwater zonder 

storingen kunnen transporteren. De koeling en de constructie moeten echter van dien aard zijn, dat 

ook voortdurend boven water in bedrijf zijn van de motor geen aanleiding is tot beschadiging of 

storing. 

 

De elektromotor dient met behulp van een boutverbinding of klemverbinding waterdicht op de pomp 

gemonteerd zijn. De elektromotor moet een draaistroom kortsluit-ankermotor zijn, voorzien van een 

speciale isolatie voor onderwatermotoren. De motor moet geschikt zijn voor een continubedrijf en 

tevens voor minimaal 15 starts per uur. De pomp moet uitwendig voorzien zijn van een standaard 

coating van de pompleverancier.  De pomp dient te zijn voorzien van een afneembare klauw. 

 

Fabricaat pompen 

Alleen pompen van de volgende fabrikanten mogen worden toegepast: 

- ABS (Sulzer) 

- Flygt (Xylem) 

- Landustrie 
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Indien de aannemer gelijkwaardige pompen aanbiedt, dient de aannemer hiervoor de juiste gegevens 

aan te leveren waaruit blijkt dat het product gelijkwaardig is. Dit zal getoetst worden door de directie. 

De gelijkwaardigheid dient op de onderstaande aspecten aangeleverd te worden: 

- Capaciteit 

- Levensduur 

- Storingsgevoeligheid 

- Verbruikskosten 

- Gebruikersvriendelijkheid 

- Onderlinge intergreerbaarheid van systeem en installatie 

- Bewezen geschiktheid bij soortelijke projecten 

- Bedieningsgemak bij onderhoud 

 

Indien de opdrachtgever niet overtuigd is van de gelijkwaardigheid, dient alsnog een voorgeschreven 

fabricaat te worden toegepast. 

 

 Voetbochten 
 

Indien er in bijlage 1 staat aangeven dat het leidingwerk vervangen dient te worden, dient ook direct 

de voetbocht vervangen te worden. Hiervoor gelden de onderstaande specificaties en 

werkzaamheden: 

- In het kader van de uitwisselbaarheid en uniformiteit hanteert de gemeente Midden-Groningen 

een voetbocht van het fabricaat Flygt.  

- De nieuw te leveren pomp dient te zijn voorzien van een klauw welke passend is voor deze 

voetbocht, zonder dat er lekkage op kan treden tussen voetbocht en pompflens 

 Hijsketting 
 

Indien er in bijlage 1 staat aangeven dat de hijsketting vervangen dient te worden gelden de 

onderstaande specificaties en werkzaamheden: 

- Een roestvast stalen (rvs 316) gecertificeerde hijsketting voorzien van overnameschalmen om de 

pomp uit de put te kunnen hijsen; De lengte van de ketting dient te worden afgestemd op de 

diepte van de pompput, dusdanig, dat er minimaal 1,0 meter overlengte buiten de put 

beschikbaar is wanneer de pomp is geplaatst. 

- Een roestvast stalen (rvs 316) harpsluiting, voorzien van fabriekscertificaat 

 Leidingwerk 
 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat het leidingwerk vervangen dient te worden gelden 

“minimaal” hiervoor de onderstaande specificaties en werkzaamheden: 

Het compleet vervangen van het huidige leidingwerk inclusief het muurdoorvoerstuk in RVS of HDPE. 

De persleiding deugdelijk bevestigingen. Bij kans op trillingen of overmatige belasting extra 

leidingbeugels plaatsen. 

 

Specificaties leidingwerk: 
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- 1 stuks montageplaat 200x200x2 mm voorzien van 4 draadeinden M10  (geheel RVS A2) 

- 1 stuks koppelingsvoet fabricaat ITT, RVS of nodulair gietijzer met  2” inwendige 

draadaansluiting(boven) 

- 1 stuks dubbele pijpnippel 2” RVS 316; 

- 1 stuks balkeerklep DN50, rvs 316 , fabricaat AVK,  Metalo Monti of gelijkwaardig; 

- 1 stuks stijgleiding  2” RVS 316 of  63 mm HDPE; 

- 1 stuks kniestuk met 3-delige koppeling RVS 316 volle doorlaat 50 mm, in de horizontale  

persleiding; 

- 1 stuks  persleiding 2” RVS 316   lengte 400 mm, doorlopend tot buiten de pompput. Om een 

waterdichte doorvoer door de putwand te kunnen realiseren dient de uitgaande persleiding te zijn 

voorzien van een  IPCO linkseal. Bij een rvs muurdoorvoer een instortflens hanteren. 

 

Indien de huidige pomp wordt hergebruikt in de nieuwe mechanische installatie incl. geleidestangen 

dient de aannemer de pomp te voorzien van een passende adapterklauw.  

 Afsluiter 
 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat de afsluiter vervangen dient te worden gelden hiervoor de 

onderstaande specificaties en werkzaamheden: 

 

De persafsluiters worden zo veel mogelijk buiten de  pompput geplaatst, tenzij specifiek anders 

aangegeven in bijlage 1.  De persleiding met balkeerklep en afsluiter zodanig aanleggen dat de 

balkeerklep vanaf het mangat  in het dek bereikbaar zijn en uitgebouwd kunnen worden. Bij het 

plaatsen van afsluiters buiten de pompput dient tevens een grondkap, spindelpot met betonnen 

dekplaat en bedieningssleutel te worden geleverd en aangebracht. 

 

 Geleidestangen 

 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat de geleiderstangen vervangen dienen te worden gelden 

hiervoor de onderstaande specificaties en werkzaamheden: 

 

Voor elke pomp 2 stuks geleidestangen met diameter ¾’’ (voor het trillingsvrij monteren) in AISI316 

voorzien. De geleidestangen zijn voldoende stijf en reiken tot aan het mangat van de put. De 

geleidestangen vastzetten met een (AISI316) beugel aan de rand van het mangat.  

 Spindelafsluiter 

 

Indien aangegeven in Bijlage 1 dient iedere inkomende leiding te worden voorzien van een eigen 

spindelafsluiter (type schuifafsluiter in de bijlage materiaalgebruik): 

 

- Fabricaat  : TBS  

- Uitvoering  : volledig RVS 316 tweezijdig kerend schuifafsluiter  

- Doorlaat  : af te stemmen op de toevoerleiding (zie bijlage 1) 
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- Voorzien van RVS verlengspindel en bijbehorende bedieningssleutel. De  

- Verlengspindel max. 15 cm onderkant dek, onder het deksel monteren.  

 

Eisen: 

De spindelafsluiter tegen het putwand plaatsen en zorgen voor een waterdichte montage; 

De spindelafsluiter moet vanaf het dek bedienbaar zijn. Hiervoor verlengspindels met voldoende 

ondersteuning toepassen De putafdekking voorzien van spindelpotten. 

 Afdekluik 

 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat de afdekluik(en) vervangen dienen te worden gelden 

hiervoor de onderstaande specificaties:  

 

Bij een vierkant mangat toepassen een Aluminium opbouwluik conform onderstaande specificaties; 

 

Bij een rond mangat toepassen een gietijzer ZV afdekking conform onderstaande specificaties.   

 

 Aluminium (opbouw) en veiligheidsroosters 

 

- Uitvoeren als opbouwluik; 

- type RVS Wemdeck Type R1, Model AV (anti-vandalisme of AO (all outside)  type B of gelijkwaardig 

of gelijkwaardig; 

- Stankdicht; 

- Geprofileerd (tranenplaat); 

- Geschikt voor licht verkeer (tenzij anders aangegeven); 

- Deelbaar bij een tweepompsopstelling; 

- Voorzien van één of twee handgrepen 

- Voorzien van 2 stuks rvs gasveren; 

- Vergrendelbaar met mee te leveren hangslot Abus, type 70/45 KA; 

- Scharnierend uitgevoerd met deugdelijk geborgde scharnierpennen; 

- Scharnieren en het slot onder de deksel; 

- Een dichtvalbeveiliging; 

- Bij een dubbelluik een vergrendelde, uitneembare middenstijl. Een scharnierende invalbeveiliging, 

2-delig per pomp. De invalbeveiliging uitvoeren in strippen 5x30 mm en massief 12 mm, materiaal 

RVS 316 met voldoende opening tussen de roosters, dusdanig dat de roosters gesloten kunnen 

worden wanneer aan de pomp (in de put) een hijsketting is bevestigd. 

 

Wanneer er bij renovatie alleen sprake is van het aanbrengen van veiligheidsroosters gelden dezelfde 

eisen, maar hier kan worden volstaan met een enkelvoudig uitneembaar rooster per pomp en 

oplegging d.m.v. hoekprofielen, aangebracht in de dagmaat. 
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 Eisen putdeksel gietijzer ZV 

 

Wanneer bij de aanvraag sprake is van een putafdekking in gietijzer dient per pomp het volgende luik 

op het put dek te worden gemonteerd, tenzij anders aangegeven.  

Type  :  Gietijzer (TBS VEPRO RB3223 VR) dagmaat 52 cm  

Deksel voorzien van opschrift  ‘pompput’. De putdeksel dient te zijn voorzien van een coating. 
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4 Civiele werkzaamheden 

Indien er in bijlage 1 civiele werkzaamheden zijn aangegeven, dienen de onderstaande punten bij de 

prijs te zijn inbegrepen: 

- Uitvoeren van het benodigde grondwerk waaronder verwijderen verharding en/of 
beplanting en vrij graven persleiding; 

- Verwijderen van de bestaande muurdoorvoer d.m.v. boring; 
- Het deugdelijk en waterdicht en gasdicht afdichten middels IPCO (zie hiervoor 

werkzaamheden leidingwerk) 

- Het leidingwerk buiten de put lek dicht en spanningsloos aangesloten te worden op de 

bestaande persleiding middels een trek vaste verbinding. 

- Aanvullen en dichten van het gegraven gat; 

- Herstellen van eventuele bestrating en / of  beplanting; 

o De aannemer dient er alles aan te doen om de bestaande vegetatie te behouden en in 

alle redelijkheid in oude staat terug te brengen.  

o Daar waar sprake is van gevaar voor schade aan bomen en/of boomwortels dient 

eerst contact te worden gezocht met de Opdrachtgever en (indien van toepassing) 

met de bewoner. 

De kosten voor de bovenstaande werkzaamheden dienen in de renovatiekosten per gemaal te zijn 

opgenomen. 
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5 Elektrotechnisch 

 Materiaalgebruik elektrotechnisch 

 

In het kader van de uitwisselbaarheid en uniformiteit hanteert de gemeente Midden-

Groningen de onderstaande materialen. Voor de componenten mogen fabricaten van de 

volgende leveranciers gebruikt worden.  

- Installatieautomaten - ABB 

- Magneetschakelaars  - Schneider  24 volt 

- Thermische beveiliging - Schnieder 

- 3 Fase contr.relais - Carlo Gavazzi;PPB02CM48 

- Aanvullende hulpcontacten - Telemeqanique 

- Hulprelais - Omron 

- Trafo 230/24 volt - Naar keuze 

- Signaallampen - Klockner Moeller 

- Resetknop - Klockner Moeller 

- Keuzeschakelaar hand-0-auto (tip) 

hangslotvergr. 

- Kraus & Naimer 

- Urenteller  - Grasslin; Taxxo 102   24 volt 

- Amperemeters - Faget ; EIV72 

- Stroomtrafo voeding 10-40DC - Faget ; EM238 0-12A/4-20mA 

- PLC - NVT in deze scope 

- Modem 

- Vermogensmeter 

- fabricaat Robustel GPRS/UMRS  

- Fabricaat Wago. 

- Bedieningspaneel 

- Aansluitklemmen 

- NVT in deze scope 

- Weidmuller 

- Codering aders.klemmen - Weidmuller 

- Codering naamplaatjes - P-Touch 

- Halleyesterkast - Uriarte/HES 

- Beschermbuizen - Polva Hostaliet 

- Wandcontactdoos looplamp - CEE Form; 578 16amp 2polig 

- Contactstop looplamp - CEE Form; 681 

- Wandcontactdoos - 230 volt  16 A 

- Krimpschoentjes - AMP  

- Buitenopstellingkast  - Staka of gelijkwaardig 
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- Drukopnemer 

- Drukopnemer display 

- Vlotter 

- Vega; Vegawell 52 1,4..20mA, 0-4m, L=12m 

- Vegamet 381 

- Condor OG 

 

De aannemer heeft de mogelijkheid alternatieven aan te bieden betreffende werkzaamheden en 

leveranties, waarbij het aan de opdrachtgever is om deze te beoordelen op gelijkwaardigheid en deze 

te accepteren of af te wijzen. 

 

 Nutsbedrijven 

 

Tenzij anders vermeldt draagt de aannemer bij renovatie zorg voor het eventueel tijdelijk afsluiten en 

weer aansluiten van de stroomvoorziening. Het eventueel verzwaren of verlagen van de 

hoofdzekering wordt door de aannemer verzorgd. Dit houdt ook in de coördinatie met de 

netbeheerder bij het af- en aansluiten van de kWh-meter. Eventuele hieraan verbonden kosten voor 

rekening van de opdrachtgever. 

 

 Elektrotechnische installaties 

 

Bij elektrische installatie wordt onderscheid gemaakt in de volgende uitvoeringen : 

- Buitenopstellingskast moeder/dochter 
- Een dochterkast 
- Een moederkast  
- Verdeler kast met resp. 1, 2 of 3 afgaande groepen 
 
In bijlage 1 is aangeven welke werkzaamheden er per locatie uitgevoerd dienen te worden. 

 
Daar waar sprake is van vervangen van de besturingsinstallatie met behoud van de bestaande 

buitenopstellingskast dient minimaal te worden opgenomen: 

- Uitschakelen installaties welke onderdeel uitmaken van dezelfde voedingsgroep ; 
- Verwijderen bestaande componenten in de buitenopstellingskast met uitzondering van de  

energiemeter en het verwijderen van de bestaande niveauregeling; 
- Reinigen van de binnenzijde van de buitenopstellingskast; 
- Leveren en monteren van een compleet nieuw binnenwerk, afgestemd op de uitvoering van de 

installatie. E.e.a. zoals hieronder beschreven;   
- Het aansluiten van de nieuw aan te brengen niveauregeling; 
- Afdichten kabeldoorvoeren, incl. afdichten mantelbuizen middels Stopac; 
- Aanbrengen van hydrokorrels onder in de kast, laagdikte minimaal 5 cm. 
- Controleren en zo nodig herstellen van de aarding; 
- Losnemen en opnieuw aansluiten van de pompkabel; 
- Herstellen van de werkplek tot in de oorspronkelijke staat; 
-  
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 Uitvoeren buitenopstellingskast 

 

De nieuw te leveren buitenopstellingskast dient op de opstort van het betondek of (indien van 

toepassing) op de losse betonsokkel te worden geplaatst. 

 

De kast dient zodanig te worden uitgevoerd dat het energiebedrijf hier haar Kwh meter eenvoudig in 

kan plaatsen. De kast dient dan ook te voldoen aan alle eisen zoals het plaatselijk energiebedrijf dit 

vraagt. In geen geval kunnen de eisen van het energiebedrijf leiden tot meerwerk gedurende het 

project. 

 

Specificaties buitenopstellingkast moeder : 

 

Afmetingen Moederkast : De afmeting van de kast moet zodanig zijn dat er na het inrichten 

nog minimaal 20% vrije ruimte overblijft. 

Kleur     : RAL 6005 

Coating     : Anti wildplak 

Plaatmateriaal    : 2 mm RVS 304 

Aantal compartimenten   : 1  

Aantal deuren     : 1  

Ventilatie    : via openingen onder het dak 

Montageplaat    : 15 mm multiplex, gecoat (betonplex) 

Tekeninghouder   : binnenzijde deur (A4) 

Slottype    : BKS 8800-serie 

 

Specificaties buitenopstellingkast Dochter : 

 

Afmetingen Dochterkast : De afmeting van de kast moet zodanig zijn dat er na het 

inrichten nog minimaal 20% vrije ruimte overblijft 

Kleur     : RAL 6005   

Coating     : - 

Plaatmateriaal    : 1,5 mm RVS 304 

Aantal compartimenten   : 1  

Aantal deuren     : 1 (Scharnierend) 

Ventilatie    : via openingen onder het dak 

Montageplaat    : 15 mm multiplex, gecoat (betonplex) 

Tekeninghouder   : binnenzijde deur (A4) 

Slottype    : BKS 8800-serie 

 

De deuren dienen waterdicht te worden afgesloten middels een espagnolet sluiting en een half euro 

profiel cilinderslot BKS 8800-serie. Tevens dient de kast te zijn voorzien van een regengoot. De deuren 

dienen in geopende stand te kunnen worden vergrendeld. 
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De kabeldoorvoeren onder in de kast dienen na montage middels stopaq te worden afgedicht, zodanig 

dat geen rioolgassen of ongedierte in de kast kan komen. 

 

Daar waar in bijlage 1 aangegeven staat waar een gprs modem ingebouwd moet worden dient in het 

bovendek dient (in het geval van een GPRS verbinding) een schijfantenne, aangesloten op de 

besturing.  

Tussen de kast en de betonvoet dient een laag compriband te worden aangebracht. 

 

Bij alle dochterkasten een storingslamp toepassen. Deze dient werkend aangesloten te worden op de 

nieuwe besturing. Er dient hiervoor een nieuwe storingslamp te worden toegepast, zijnde een LED 

lamp met mignonputs. 

 

 Binnenkast dochterkast 

 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat de binnenkast Dochterkast vervangen dienen te worden 

gelden hiervoor de onderstaande specificaties en werkzaamheden. 

In het schakelcompartiment van de buitenopstellingskast dient de schakelapparatuur te worden 

gemonteerd. De apparatuur dient te worden gemonteerd in een Kunststof kast volgens onderstaande 

omschrijving: 

- Kunststof kast voorzien van een doorzichtig scharnierend deksel; 

- Duidelijke schakelaars en knoppen welke eenvoudig bediend kunnen worden. 
Alle onderdelen op het front van de automaat dienen te worden voorzien van een resopalplaatje 
met hun functie; 

- Afmetingen dusdanig kiezen dat minimaal 10% ruimte vrij blijft voor eventuele toekomstige 
aanpassingen; 

 
Aansturing Per pomp : 

- 1 Krachtgroep met start- en beveiligingsapparatuur voor de pompen: 

- Pompen tot 2,5 kW direct starten middels magneetschakelaars 

 

Verder dient de schakelkast minimaal te zijn voorzien van : 

- 1 ampèremeter per pomp 

- 1 thermische beveiliging per pomp  

- 1 keuzeschakelaar hand tip-o-automatisch per pomp voorzien van hangslotvergrendeling 

- 1 bedrijfsurenteller per pomp. 

- 1 signaallampen pompstoring (rood). 

- 3 potentiaal contacten (Hoog water, thermisch, pomp in) deze aanbieden op de klemmenstrook 

- 1 Drukknop herstel storing/lampentest. 

- 1 transformatoren 230/24 vac. 
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- Voldoende aansluitklemmen onder een hoek aanbrengen 

De schakelkast dient zodanig in de buitenopstellingskast te worden gemonteerd dat onder de 

schakelautomaat voldoende vrije ruimte is voor het eenvoudig in kunnen voeren van de kabels. 
 

Codering : 

De bedrading voorzien van adercodering en aangebracht in een draadkoker. 

- De aansluitklemmen nummeren. 

- De componenten coderen met P-Touch of gelijkwaardig 

De bedrading voorzien van adercodering en aangebracht in een draadkoker. 

- De aansluitklemmen nummeren. 

- De componenten coderen met P-Touch of gelijkwaardig 

 Binnenkast moederkast 

 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat de binnenkast moederkast vervangen dienen te worden 

gelden hiervoor de onderstaande specificaties en werkzaamheden. 

 

In het schakelcompartiment van de buitenopstellingskast dient de schakelapparatuur te worden 

gemonteerd. De apparatuur dient te worden gemonteerd in een plaatstalen kast volgens 

onderstaande omschrijving: 

- Plaatstalen kast voorzien van scharnierend deksel  

- Duidelijke schakelaars en knoppen welke eenvoudig bediend kunnen worden. 

Alle onderdelen op het front van de automaat dienen te worden voorzien van een resopalplaatje 

met hun functie; 

- Afmetingen dusdanig kiezen dat minimaal 10% ruimte vrij blijft voor eventuele toekomstige 

aanpassingen; 

-  

De schakelkast dient minimaal te zijn voorzien van : 

De besturing, voor directe/sterdriehoek inschakeling van de pompen, onderbrengen in een 

kunststofkast met doorzichtig deksel voorzien van: 

- Hoofdschakelaar, uitgevoerd als differentiaalschakelaar. 

 

Per pomp : 

1 Krachtgroep met start- en beveiligingsapparatuur voor de pompen: 

- Pompen tot 2,5 kW direct starten middels magneetschakelaars 

 

Verder dient de schakelkast minimaal te zijn voorzien van : 

- 1 ampèremeter per pomp 

- 1 thermische beveiliging per pomp  

- 1 Display Vegamet 381 

- 1 keuzeschakelaar hand tip-o-automatisch per pomp voorzien van hangslotvergrendeling 

- 1 bedrijfsurenteller per pomp. 
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- 1 signaallampen pompstoring (rood). 

- 3 potentiaal contacten (Hoog water, thermisch, pomp in) deze aanbieden op de klemmenstrook 

- 1 Drukknop herstel storing/lampentest. 

- 1 transformatoren 230/24 vac. 

- Voldoende aansluitklemmen onder een hoek aanbrengen 

- De schakelkast dient zodanig in de buitenopstellingskast te worden gemonteerd dat onder de 

schakelautomaat voldoende vrije ruimte is voor het eenvoudig in kunnen voeren van de kabels  

 

Overig : 

- Drukknop herstel storing/lampentest. 

- 2 lichtgroepen ten behoeve van de besturing, wandcontactdoos. 

- 2 transformatoren 230/24 vac. 

- 1 Wandcontactdoos   

- 1 stuks deurschakelaar  

- 1 stuks LED armatuur  

 

De schakelkast dient zodanig in de buitenopstellingskast te worden gemonteerd dat onder de 

schakelautomaat voldoende vrije ruimte is voor het eenvoudig in kunnen voeren van de kabels. 

Codering : 

De bedrading voorzien van adercodering en aangebracht in een draadkoker. 

- De aansluitklemmen nummeren. 

- De componenten coderen met P-Touch of gelijkwaardig 

 

 Niveaumeting   

 

Indien er in bijlage 1 staat aangegeven dat de niveaumeting vervangen dienen te worden gelden  

hiervoor de onderstaande specificaties en werkzaamheden. 

 

De gemeente maakt op dit moment gebruik van twee varianten in de drukriool installaties 

(dochterkast en moederkasten). Hiervoor hanteert de gemeente twee  verschillende type 

niveauregelingen : 

- Dochterkasten: voorzien van minimaal 2 vlotters in/uit en hoogwatermelding  

- Moederkast: voorzien van minimaal 2 vlotters in/uit en hoogwatermelding  

 

De Niveaumeting in de pompput monteren aan een rvs kabel voorzien van een stalen wippergewicht 

10 kg. 

 Aarding 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor voldoende aarding, overeenkomstig de eisen van het 

energiebedrijf  en de NEN 1010. 
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Hierbij  dient de aarding te worden gecontroleerd en indien nodig te worden aangepast. Deze kosten 

komen volledig voor rekening van de aannemer en dienen in de verrekenprijzen te zijn opgenomen. 

 NEN 1010 en NEN 3140 keuring 

 

- Voor alle elektrische installaties geldt: 

- Elke installatie moet vóór ingebruikname door de aannemer; visueel, door metingen en 

beproevingen zijn geïnspecteerd om vast te stellen of aan de bepalingen van de NEN 1010 is 

voldaan.  

- De aannemer dient middels een NEN 3140 keuring  alle in de NEN 1010 deel 6 beschreven 

inspecties, metingen en beproevingen te laten uitvoeren door een onafhankelijk erkent 

inspectiebureau. De resultaten moeten worden verwerkt in een tot de levering behorend 

inspectierapport. Het inspectierapport moet voor de datum van oplevering bij de directie zijn 

ingediend. 

- De aannemer moet alle noodzakelijke aanpassingen aan de elektrotechnische installatie 

uitvoeren die door het onafhankelijk inspectiebureau zijn geconstateerd, zodat wordt voldaan 

aan de verplicht gestelde normen. De kosten voor deze keuring komen voor rekening van de 

aannemer en dienen te zijn meegenomen in de aanneemsom. 

- Voor de vastlegging van de meetgegevens en controle dient van iedere installatie  een 

uitgebreide rapportage te worden opgesteld, welke digitaal dient te worden aangeleverd (in 

pdf) 

- Deze werkzaamheden dienen te zijn meegenomen in de aanneemsom. 
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6 Overige bepalingen 

 

 Garantie 

 

In overeenstemming met het gestelde in paragraaf 22 van de U.A.V. wordt bepaald, dat alle 

onderdelen vallend onder het werk moeten worden gegarandeerd en wel voor een termijn van 12 

maanden, te rekenen vanaf de data van oplevering.  

In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. geldt daarnaast de garantie vanaf de in gebruik name 

van het betreffende onderdeel tot aan de oplevering van het werk. De garantieperiode gaat in op de 

dag van de oplevering.  

 

Voor werkzaamheden uitgevoerd tijdens de garantieperiode geldt na herstel een extra 

garantieperiode van 12 maanden voor de desbetreffende onderdelen. 

Onder de garantieverplichtingen van de aannemer wordt onder meer verstaan:  

- Het repareren of vervangen van onderdelen welke fabricagefouten vertonen. 

- Het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van onnauwkeurige montage.  

- Alle onderdelen welke defect raken enz. 

- Werkzaamheden die voortkomen uit de garantieverplichting zijn niet verrekenbaar. 

Indien er tijdens de garantieperiode blijkt dat de huidige onderhoudspartij kosten maakt die voort 

komen uit de bovenstaande punten, zal de opdrachtgever de kosten bij de opdrachtnemer in rekening 

brengen. 

 

De volgende oorzaken vallen buiten de garantieverplichtingen:  

- Pomp verstoppingen en verstoppingen van de persleiding. 

- Verkeerd gebruik. 

- Extreme vervuiling. 

 

 Keuringen en verzekeringen 

 

Bij het leveren van producten door de opdrachtnemer, dient de opdrachtnemer alle garantiebewijzen 

van deze producten voor de eindoplevering te overhandigen aan de opdrachtgever. Bij de door de 

opdrachtgever ter beschikking gestelde producten zullen de garantiebewijzen van deze producten op 

verzoek van de opdrachtnemer overhandigd worden. 

 Werktijden 

 

De werkzaamheden dienen op werkdagen tussen 07.30 en 17.00 uur uitgevoerd te worden. In 

bijzondere omstandigheden kan, met toestemming van de directie, van deze bepaling worden 

afgeweken. 

De volgende situaties dienen terstond te worden gemeld: 



[Renovatie drukriolering] 
Pagina 23 van 29 

 

- Afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van het stelsel tot gevolg 

hebben. (bijvoorbeeld omvangrijke lekkage, zandinloop, kans op uitloop van het werk, etc.) 

- Externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben. (onder meer de 

aanwezigheid van concentraties van puin) 

 

 Verkeersmaatregelen 

 

- De verkeersmaatregelen, volgens CROW 96B, worden uitgevoerd door en op kosten van de 

opdrachtnemer. 

- De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke 

omstandigheden, de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, de 

bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens, die van belang 

kunnen zijn voor een goede uitvoering. De aannemer dient hierbij aandacht te schenken aan 

de bereikbaarheid van het werkterrein. 

- De opdrachtnemer draagt zorg voor een doorgang voor het fietsverkeer en de voetgangers, of 

in overleg met de gemeente voor een omleidingsroute. 

- De opdrachtnemer houdt het gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar woningen, winkels, 

bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. in overleg met de betrokkenen zoveel mogelijk in 

stand. Indien met de betrokkenen geen overeenstemming kan worden bereikt over de 

beperking van de bereikbaarheid, treedt de opdrachtnemer tijdig in overleg met de 

gemeente. 

- De opdrachtnemer draagt zorg voor de bereikbaarheid door de hulpdiensten. 

- Verrekening van kosten door stagnatie is alleen mogelijk indien dit is overeengekomen met de 

opdrachtgever. 

 

 Kabels en leidingen 

 

- Indien het doen van een KLIC-melding noodzakelijk is, dient dit door de opdrachtnemer te 

worden verzorgd. 

- Het  losnemen en opnieuw aansluiten van de energiemeter dient door de opdrachtnemer te 

worden afgestemd met het energiebedrijf.  

- Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de opdrachtnemer zodanige maatregelen dat 

brandkranen, afsluiters e.d. altijd bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.  

- De opdrachtnemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadiging van brandkranen, 

afsluiters, e.d. 

- Waterleidingbuizen die tijdens vorst in ontgravingen bloot liggen, zullen door de 

opdrachtnemer tegen bevriezen moeten worden beschermd. 

- De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen en gasleidingen, enz. moet te 

allen tijde verzekerd blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer worden weggenomen, 

verplaatst of onbereikbaar gemaakt. 
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- Indien aanwezig mogen geen werkzaamheden aan de bestaande AC-persleiding worden 

verricht.  

 Meerwerk 

 

Wanneer er sprake is van meerwerk, kan alleen indien er een acute noodzaak is  met een mondelinge 

opdracht worden volstaan. Deze mondelinge opdracht zal op een later tijdstip schriftelijk worden 

bevestigd. 

Overig meerwerk dient schriftelijk te worden geoffreerd en mag alleen na schriftelijke goedkeuring 

worden uitgevoerd. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze werkzaamheden niet of 

door derden uit te laten voeren. 

 

 Voorrijkosten en organisatiekosten 

 

Organisatiekosten, voorrijkosten en/of reistijd worden niet vergoed. Deze behoren bij de offerte te 

zijn inbegrepen. 

 

 Loonkosten en brandstofbestanddelen 

 

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt 

geen verrekening. 

 

 Verplichtingen van de Opdrachtnemer 

 

De Opdrachtnemer overtuigt zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in, 

respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. 

Hiertoe doet hij ten minste 1 week en ten hoogste 20 dagen vóór de uitvoering van het werk een KLIC-

melding. (www.klic.nl). De werkzaamheden dienen conform de vernieuwde richtlijn CROW 500 

uitgevoerd te worden. 

 

 Bereikbaarheid 

 

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, 

de ligging van het werkterrein, los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, bestaande situatie en 

alle andere noodzakelijke gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering. De 

aannemer dient hierbij aandacht te schenken aan de bereikbaarheid van het werkterrein. 

 

Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen onderdeel uit te maken 

van de inschrijfsom. 

 

http://www.klic.nl)/
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 Communicatie 

 

Werkzaamheden op particulier terrein: 

Wanneer sprake is van werkzaamheden op particulier terrein dient de aannemer voorafgaand aan de 

werkzaamheden in overleg te treden met de eigenaar / bewoner en de werkzaamheden in goed 

overleg uit te voeren. Deze dient schriftelijk te worden vastgelegd. Eventuele schade aan vegetatie 

dient in overleg met de bewoner / eigenaar te worden hersteld. Deze kosten komen voor rekening van 

de aannemer. 

 

In alle gevallen dient voor aanvang van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer een rapportage te 

worden gemaakt, betreffende de huidige situatie van het werkterrein, voorzien van foto’s. Na het 

terugplaatsen of vervangen van de vegetatie dient   de aannemer de eind situatie voor te leggen aan 

de eigenaar – bewoner. Deze moet hiervoor een akkoord verklaring ondertekenen. (bij tevredenheid).   

Klachten  van bewoners en de hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer 

en kunnen niet aan de gemeente worden doorberekend. Ook eventuele stagnatie geeft geen reden 

tot verrekening van meerwerk. 

 

 Overleg bewoners 

 

De aannemer dient minimaal 1 week voor de start van de uitvoering contact op te nemen met 

bewoners en de Opdrachtgever, om de werkzaamheden aan te kondigen en de wijze van uitvoering te 

overleggen. In eerste instantie dient dit schriftelijk te geschieden. Een kopie van de brief dient ter 

goedkeuring te worden voorgelegd aan de Opdrachtgever.  

 

Achteraf aan de werkzaamheden dient er een bewonerstevredenheid verklaring opgesteld te worden, 

welke door de bewoner ondertekend moet worden. Een kopie van de verklaring dient bij het 

opleverdossier te zijn toegevoegd.  

 

 Afvalwater aanvoer 

 

De aannemer mag er vanuit gaan dat het voorliggende rioolstelsel biedt ruimte voor het bufferen van 

rioolwater voor een periode van maximaal 8 uur, uitgaande van een droogweer situatie. 

 

De werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd, in fases met een periode van 

maximaal 8 uur. Zo nodig zorgt de aannemer voor een TPI voorziening om het functioneren van de 

riolering te waarborgen. 

 

Het uit bedrijf stellen van rioolgemalen en het in bedrijf nemen van tijdelijke voorzieningen mogen 

alleen worden uitgevoerd bij droog weer, tenzij er alleen sprake is van aanvoer van DWA. Bij droog 

weer is de uit bedrijfstijd van een rioolgemaal maximaal 8 uur.  
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 Vrijgekomen materialen 

 

Alle vrijgekomen materialen dienen door de aannemer te worden afgevoerd naar een erkend 

verwerkingsbedrijf, tenzij anders door de Opdrachtgever bepaald.  Deze werkzaamheden maken 

onderdeel uit van het werk en komen voor rekening van de Opdrachtnemer, inclusief de stortkosten. 

 

 Bedrijfsgereed achterlaten van de installaties 

 

Voor pompinstallaties geldt : 

- Alle installaties dienen bedrijfsgereed en goed werkend achter gelaten te worden. 

- Pompen, terugslagkleppen en leidingwerk moeten zijn ontlucht. Er dient gecontroleerd te 

worden dat de pompen op volle capaciteit kunnen draaien (aan de hand van de daarbij 

behorende nominale stroom) voordat men de installatie verlaat. 

- De putten, kelders en kasten dienen na de renovatie op de juiste wijze afgesloten te 

worden. 

 

 Voorschriften  

 

De aannemer dient bij de uitvoering te handelen conform de wetten, verordeningen, besluiten, 

maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en de gemeentelijke overheid, 

dan wel door andere daartoe wettelijk aangewezen organen, zijn vastgesteld ten aanzien van het 

milieu en het veilig werken.  

 

Voor werkzaamheden welke plaatsvinden op het terrein van de rijksoverheid of provincie gelden 

aanvullende eisen. De aannemer dient hierbij zelf de vereiste procedures en vergunningen aan te 

vragen en te volgen. 

 

 Gereedschappen  

 

Het te gebruiken gereedschap en de hulpmiddelen dienen te voldoen aan de voorschriften die 

krachtens de wet zijn gesteld. Al het gereedschap dient te voldoen aan de NEN 1010.  

 

 Wijzigingen 

 

Wijzigingen in de overeenkomst n.a.v. wijzigingen in wettelijke voorschriften, het wijzigen van de 

hoeveelheden, de werkwijze of het gevoerde beleid en hieruit voortvloeiende wijzigingen worden 

door de Opdrachtgever in goed overleg met de aannemer schriftelijk vastgelegd.  
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 Samenstelling montageploegen 

 

Er wordt grote waarde gehecht aan een vaste bezetting van de montageploegen. Steeds wisselende 

bezettingen worden niet geaccepteerd.  

 

 Aanvang werkzaamheden  

 

Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan voor de nader te bepalen datum van 

aanvang met de werkzaamheden te starten.  

 

 Uitvoering 

 

De werkzaamheden dienen per cluster aaneengesloten te worden uitgevoerd.  

 

 Vaste projectleider 

 

Vanuit de hoofdaannemer dient één projectleider te worden aangesteld welke gedurende de looptijd 

van het contract als aanspreekpunt fungeert voor het gehele werk. Bij afwezigheid van de 

projectleider dient een vervangende projectleider aangesteld te worden, welke op de hoogte is van de 

procedures en werkzaamheden. 

 

De kosten voor het inzetten van een projectleider dienen te zijn meegenomen in de eenheidsprijzen. 

Tevens dient de aannemer te beschikken over een storingsdienst welke 24 uur per dag, 7 dagen per 

week oproepbaar en beschikbaar is. Dit in het kader van de uit te voeren werkzaamheden en 

calamiteiten. 

 

 Documenten en procedures 

 

Beschikbare gegevens 

Vanuit de Opdrachtgever is de volgende informatie beschikbaar: 

-Een overzicht van de installaties met nadere specificaties van de huidige samenstelling in Excel en 

pdf.  

-Een overzicht van alle locatie met een foto van de locatie van het gemaal en een plattegrond in pdf. 

  

Indien er volgens de opdrachtnemer te weinig informatie beschikbaar is, is de opdrachtnemer vrij om 

op locatie te kijken. Dit dient i.o. met de opdrachtgever te worden afgestemd.  
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Aanleveren  Mechanische en elektrotechnische tekeningen 

Alle installaties waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd, dienen te worden voorzien van een 

complete nieuwe set mechanische en of elektrotechnische tekeningen. Naast het digitaal (via USB) 

aanleveren van de tekeningen dienen deze ook analoog te worden aangeleverd. Deze dienen te 

worden voorzien van  een transparante opberghoes  om hiermee aantasting door vocht of ongedierte 

te voorkomen en te worden achtergelaten in de buitenopstellingkast van de desbetreffende 

installatie. Dit geldt ook voor de installaties waarbij een elektrotechnische tekening aanwezig is. Deze 

werkzaamheden dienen te zijn meegenomen in de aanneemsom 

 

Aanleveren  foto’s 

Van iedere drukrioolinstallatie waarbij werkzaamheden zijn uitgevoerd dienen door de aannemer na 

afronding van de werkzaamheden foto’s te worden gemaakt en verwerkt te worden in de 

beheerapplicatie SAM onder documenten kopje foto’s. Dit maakt onderdeel uit van de 

werkzaamheden. 

 

Dit betreft foto’s van : 

- De installatie in zijn omgeving 

- Het gehele binnenwerk van de elektrische installatie  

- Het binnenwerk van pompput  

- Eventuele bijzonderheden 

 

Aanvullen actie objectniveau 

In de beheerapplicatie SAM dient bij iedere drukrioolinstallatie een actie te worden aangemaakt. De 

velden van de actielijst dienen compleet te worden ingevuld incl. foto’s. 

 

Aanvullend dient de complete revisie incl. foto’s en andere wijzigingen van alle objecten in de 

beheerapplicatie SAM te worden verwerkt in de objectgegevens. 

 

 Van alle objecten waarbij ook maar 1 klein onderdeel is meegenomen in de opdracht dienen nieuwe 

foto’s te worden gemaakt en ingeladen te worden in Sam onder Objectgegevens. 
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7 Bijlagen 

 Overzichtslijst van de onderdelen t.b.v. renovatie drukriolering 

 Overzichtslijst van de locaties en plattegronden van de te renoveren objecten 
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1 INLEIDING 

	
Dit programma van eisen voorziet in de behoefte aan uniforme voorschriften voor mechanische 
installaties van de riolering welke de gemeente Midden Groningen (hierna te noemen : 
Opdrachtgever) stelt aan de pompinstallaties welke in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de 
gemeente. 
 
Dit betreft : 
 

- Rioolgemalen (DWA, RWA, RWA/DWA) 
- Tunnelgemalen 
- Randvoorzieningen 
- Fonteininstallaties 

 
Voor het leveren en/of renoveren van minigemalen is een separaat PvE opgesteld. 
 

1.1 Reikwijdte 
Dit programma van eisen geeft uniforme voorschriften voor de bouwkundige, mechanische, 
elektrotechnische en besturingstechnische installaties. Het rapport gaat uit van realisatie van nieuwe 
installaties, maar is ook van toepassing op renovatie. Bij renovatie is het uitgangspunt dat de pompput 
gehandhaafd blijft, tenzij anders aangeven. Het vervangen van een pomp is mogelijk bij renovatie.     
 
Onder ‘renoveren’ wordt verstaan: 
 
‘het geheel vervangen van de bestaande installatie of het geheel vervangen van een deel 
(elektrotechniek, werktuigbouw of civiele constructies) door een nieuwe installatie. Het toepassen van 
gebruikte onderdelen is hierbij niet toegestaan.’ 
 
Onder ‘vervangen’ wordt verstaan: 
Zowel het leveren als ook het aanbrengen van één of meerdere elektrotechnische en/of  
mechanische en /of civieltechnische onderdelen / constructies. 
 

1.2 Opzet rapport 
Dit programma van eisen heeft een algemeen karakter. Ieder opstelling is echter maatwerk. Daarom 
zijn er projectgebonden bladen. Daar staat de specifieke informatie die per project van toepassing is. 
Bij ieder werk wordt dit blad ingevuld en aan derden ter beschikking gesteld. Hierin staat beschreven 
welke componenten hierbij dienen te worden vervangen en de bijbehorende onderdelen en 
werkzaamheden. 

1.3 Leeswijzer 
De structuur van dit rapport gaat ervan uit dat een opstelling bestaat uit: 

• een (pomp)put 
• de pomp(en) inclusief leidingwerk en appendages 
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• een elektrische installatie (schakelkast met besturing en veldinstallatie inbegrepen) 
 
Daarnaast gelden verschillende eisen ten aanzien van: 

• de aanbieding 
• het ontwerp 
• de detaillering 
• het ontwerp en realisatie proces 
• het toegepaste materiaal 

 
De meeste eisen hebben betrekking op de detaillering en het toegepaste materiaal. De opbouw van 
dit rapport is daarom als volgt: 
Het eerste hoofdstuk omvat de algemene ontwerprichtlijnen voor de verschillende soorten 
opstellingen of installaties, te weten rioolgemalen en randvoorzieningen. 
 
Daarna behandelen drie hoofdstukken ieder een deel van een opstelling, respectievelijk de civiele 
(put), de werktuigbouwkundige (pomp en leidingwerk) en de elektrische / besturingtechnische 
installatie. Elk hoofdstuk werkt per opstelling de detaillering uit in de vorm van specifieke technische 
eisen.  
 
In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de proces eisen omtrent het ontwerp, de realisatie en de 
oplevering van een opstelling. 
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2 Ontwerprichtlijnen en opdrachtomschrijving 

	
Het uitgangspunt voor de technische levensduur en inspecties van deze opstellingen is: 

• betonnen delen 45 jaar 
• pompen 15 jaar 
• mechanisch deel 15 jaar 
• elektrotechnisch deel 15 jaar 
• buitenopstellingkasten 30 jaar 

 
Dit hoofdstuk behandelt in hoofdlijnen waar het ontwerp van een opstelling aan moet voldoen. 
Tevens is een globale omschrijving van de noodzakelijke werkzaamheden bijgevoegd. 

2.1 Ruimtelijke inpassing 
Een opstelling moet goed en veilig bereikbaar zijn. Dat betekent dat een pompput in openbaar gebied 
ligt, buiten de rijbaan. Nabij de pompput kan een werkbus parkeren om met zijn hijsvoorziening de 
pomp te lichten. Daarnaast dient een combiwagen opgesteld kunnen worden om hiermee de 
pompkelder periodiek te reinigen.  
 
 
Rond gemalen moet een veilige werkplek worden gerealiseerd:  

• De schakelkast zo plaatsen dat, als de deuren geopend zijn, er voldoende bewegingsruimte 
van minimaal 0,75 meter overblijft;   

• Schakelkasten dienen ten opzichte van de pompputten, luiken e.d. een vrije ruimte te 
hebben van tenminste 90 cm;  

• Het luik mag geen belemmering vormen bij het openen van de schakelkast. De schakelkast 
daarom naast het luik plaatsen. 

• Deuren van buiten- en binnenschakelkasten mogen geen tegengestelde draairichting 
hebben, uitgezonderd bij dubbeldeurs buitenkast het kleine linkerdeurtje t.b.v. de 
stroomvoorziening;   

• Schakelkasten dienen tenminste 0,15 m vrij te staan van het maaiveld;   
• Bestrating om alle schakelkasten: aan voorzijde tenminste 90 cm, om de kast min 30 cm,  ⋅ 

afwerken met opsluitband;   
• Schakelkasten mogen niet in een talud worden geplaatst;   
• De schakelkast is zoveel mogelijk met de rug naar het zuidwesten geplaatst om inregenen te 

voorkomen. 
• Alleen wanneer de pompput in de rijbaan wordt geplaatst dient de kast op een losse 

betonsokkel te worden geplaatst. De meest geschikte locatie dient met de opdrachtgever te 
worden afgestemd.  

  
Een en ander in overleg met de opdrachtgever.  
 
Indien specifiek geëist dient aanvullend ook een overgangskast te worden aangebracht, waarin de 
voedingskabels van de pompen en de kabel(s) t.b.v. de niveauregeling dienen te worden doorgelust. 
Zie voor nadere specificaties paragraaf 5.4 
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Principeschets van de ideale opstelling. Vanzelfsprekend is dit niet altijd haalbaar, maar wel 
benaderbaar! 
	

2.1.1 Positie	buitenopstellingkast	
	
Voor de schakelkast is voldoende werkruimte aanwezig (circa 2x2 m²), terwijl tegelijk de pompkelder 
goed toegankelijk is. Het luik mag geen belemmering vormen bij het openen van de schakelkast.  
De schakelkast is zoveel mogelijk met de rug naar het zuidwesten geplaatst om inregenen te 
voorkomen. 
De schakelkast staat stabiel en recht. 
De afdekplaat zodanig dimensioneren dat hierop voldoende werkruimte is en de schakelkast op deze 
afdekplaat kan worden geplaatst.  
De schakelkast daarom naast het luik plaatsen, indien mogelijk op een vaste sokkel welke onderdeel 
uit maakt van het betondek. De afstand tussen de kast en luik dient hierbij minimaal 0,70 mtr te 
bedragen.  
Wanneer de kast op een losse sokkel geplaatst dient te worden, dient de maximale afstand tussen kast 
en luik 5,0 meter te zijn. Hierbij dient rondom de kast een tegelstrook te worden aangebracht. De 
meest geschikte locatie en inrichting dient met de opdrachtgever te worden afgestemd.  
 
T.b.v. het kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden dient een strook verharding rondom de 
gehele buitenopstellingkast te worden aangebracht.  
 
Specificaties : 
 
- Betontegels   50 x 50 x 6 cm grijs 
- Opsluitbanden 6 x 20 x 100 cm grijs 
 

Parkeerplaats 
 

N 
 

Openbare weg/trottoir 
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Voor het realiseren van een stabiele ondergrond, dienen de tegels op een stabiele ondergrond te 
worden  gelegd. Hiervoor dient een cunet te worden aangebracht. Het cunet dient te zijn voorzien 
van geel vulzand met een minimale dikte van 20 cm (verdicht). 
De naden tussen de tegels en de opsluitbanden en de tegels onderling dienen te worden afgedicht 
met een voegmortel (Simson o.g.)  

2.2 Globale omschrijving van het werk 
Tenzij anders beschreven bestaan bij nieuwbouw de werkzaamheden minimaal uit: 
 

• Het treffen van tijdelijke voorzieningen zoals een tijdelijke pompinstallatie (minimaal gelijk aan de 
reeds aanwezig capaciteit) en/of bronbemaling; 

• afstoppen van de aanvoerleidingen; 
• het schoonmaken en droog houden van de pompput; 
• leveren en installatie van de bouwkundige onderdelen zoals de (pomp)put en leidingdelen; 
• Aanvullen en voldoende verdichten van de grond; 
• leveren en installeren van de pomp(en) en bijbehorende mechanische installatie; 
• het afwerken van muurdoorvoeren inclusief het aansluiten op de (bestaande) persleidingen 

buiten de put; 
• plaatsen van de buitenopstellingskast met mantelbuizen en waterdichte doorvoeringen; 
• levering en installeren van de elektrische installatie, inclusief de aarding; 
• leveren en leggen van alle kabels behorende bij de apparatuur inclusief graafwerk en benodigde 

voorzieningen zoals mantelbuizen; 
• instorten, aansluiten en/of verankeren van alle noodzakelijke kabels, kabeldoorvoerbuizen, 

inclusief waterdichte doorvoeringen; 
• In bedrijf stellen van de volledige installatie; 

 
Tenzij anders beschreven bestaan bij renovatie de werkzaamheden minimaal uit: 
 

• Het treffen van tijdelijke voorzieningen zoals een tijdelijke pompinstallatie (minimaal gelijk aan de 
reeds aanwezig capaciteit) en/of bronbemaling; 

• afstoppen van de aanvoerleidingen; 
• het schoonmaken en droog houden van de pompput  
• het demonteren en afvoeren van de bestaande pompen en bijhorende mechanische en/of 

elektrische installatie; 
• herstellen en indien aangegeven aanbrengen van bescherming van de wanden in de put; 
• vervangen van de buitenopstellingskast, bijbehorende mantelbuizen en waterdichte 

doorvoeringen; 
• leveren en installeren van de pomp(en) en bijbehorende mechanische installatie; 
• leveren en installeren van overige voorzieningen; 
• het afwerken van muurdoorvoeren inclusief het aansluiten op de (bestaande) persleidingen 

buiten de put; 
• levering en installeren van de elektrische installatie, inclusief controle en evt. herstel aarding; 
• leveren en leggen van alle kabels behorende bij de apparatuur inclusief graafwerk en benodigde 

voorzieningen; 
• instorten, aansluiten en/of verankeren van alle noodzakelijke kabels, kabeldoorvoerbuizen, 

inclusief waterdichte doorvoeringen; 
• In bedrijf stellen van de volledige installatie 
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• alle benodigde civieltechnische werkzaamheden, tenzij anders beschreven; 
 
 

Tenzij door de opdrachtgever een pomptype is opgegeven zal bij iedere aanvraag de volgende 
projectspecifieke informatie worden aangeleverd: 

 
• de gewenste pompcapaciteit; 
• de opvoerhoogte d.i. verschil in hoogte waterstand in pompput en lozingsput; 
• de lengte van de persleiding, eventueel zinkers plus hoogte verschillen; 
• hoogte maaiveld ter plaatse van het gemaal;  
• de bob’s, materiaal en diameter van de aan te sluiten rioolbuizen;  
• een rioleringstekening ter plaatse van het gemaal; 
• plaats van de bedieningskast; 
• de situatietekening(en) van het gehele werk moet worden bijgeleverd. 
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3 Civiele en bouwtechnische eisen 

	
Zodra een pomp in een put wordt opgesteld, wordt deze beschouwd als een pompput en geldt de in 
deze paragraaf omschreven specificatie.  
 
In dit hoofdstuk is paragraafsgewijs beschreven de civiele en bouwkundige detaillering van 
pompputten. 
 
Opstellingen kunnen worden voorzien van een aantal soorten voorzieningen welke in een aparte 
paragraaf 3.2 ‘voorzieningen’ zijn beschreven. Bij de detaillering van de bouwwerken wordt 
aangegeven welke voorzieningen van toepassing zijn. 

3.1 Detaillering pompput 
Deze paragraaf beschrijft sec aan welke voorwaarden de dimensionering van de pompput inclusief de 
bovenplaat aan moet voldoen. Overige voorzieningen zijn bij een pompput van toepassing en worden 
nader omschreven in paragraaf 3.2  ‘voorzieningen’. 
	

3.1.1 Pompput	
 

• De pompput drijft niet op onder invloed van grondwater; 
• De inrichting in de put draagt bij aan een goede bedrijfsvoering (bereikbaarheid en 

toegankelijkheid)  
 
De put heeft: 

• een minimale inwendige afmeting van 1500x1500 mm of ø2000 mm ; 
• Materiaal: beton, kwaliteit B45 
• De afmetingen van de pompput zodanig dimensioneren dat: 

a. de aanzuigopening van de pomp tenminste 15 cm boven de bodem ligt; 
b. voldoende ruimte is voor de berekende schakelberging met een minimum van 30 cm. 

Hierbij dient uitgegaan te worden van maximaal 12 schakelingen per uur per pomp;  
c. het inslagpeil tenminste onder de b.o.b. van de laagst inkomende leiding ligt; 
d. het uitslagpeil tenminste 10 cm boven het laagwaterniveau ligt; 
e. de pomp uit de put getild kan worden zonder onderdelen te hoeven demonteren en 

waarbij de geleidebuizen doorlopen tot onder de rand van de dagopening; 
• een wanddikte van minimaal 15 cm; 
• een bodemdikte van minimaal 20 cm; 
• tussen de verschillende delen verbindingen met sponningen met waterdichte aansluitingen; 
• tenminste transportwapening; 
• een stroomprofiel waarmee het zich ophopen van vuil in de hoeken en op de bodem verkomen 

wordt; 
• ingestorte moffen of sparingen ten behoeve van de inkomende leidingen; 
• een spindelafsluiter voor elke inkomende leiding, aangebracht op de putwand; 
• een sparing voor het muurdoorvoerstuk van de uitgaande persleiding; 
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Als de pompput meerdere kelders heeft, gelden de volgende aanvullende eisen: 
• de tussenwand tot aan de bovenplaat geheel waterdicht aangebracht; 
• in de tussenwand bevindt zich zo diep mogelijk een verbinding ø200 mm met aan de schoonste 

zijde een spindelafsluiter. 
 
De detailtekening van de pompput toont aan dat aan de eisen wordt voldaan. De tekening vermeldt 
het totale gewicht van de put en het gewicht van het zwaarste deel. 

3.1.2 Afdekplaat	pompput	
De afdekplaat is: 

• vlak; 
• verkeersbestendig D400; 

en heeft: 
• een dikte van minimaal 20 cm; 
• aan de bovenzijde rondom vellingranden van minimaal 15 mm; 
• ingestorte kabeldoorvoeren/mantelbuizen; Dit wanneer de kast op de put wordt geplaatst. 
• een straatpot voor de spindelafsluiter(s); 
• een sparing met een dagmaat die is afgestemd op de grootte van de toe te passen pompen: 

a. tenminste 600x800 mm bij één pomp; 
b. tenminste 600x1200 bij twee pompen; 

• een sparing die zodanig is gepositioneerd dat de afsluiter en balkeerklep van de pomp vanaf het 
luik bereikbaar zijn en uitgebouwd kunnen worden; 

• een opstort van 10 cm voor plaatsing van de buitenopstellingskast; Dit bij het plaatsen van de kast 
op de put. 

• Alleen in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na goedkeuring van de Opdrachtgever de 
buitenopstellingkast niet op een opstort op het dek plaatsen, maar deze op een losse fundatie 
nabij de put plaatsen; 

• Ter bescherming van de bekabeling mantelbuizen voorzien. Hiervoor voldoende HDPE 
mantelbuizen aanleggen die: 

a. voldoende grote diameter hebben (vullingsgraad maximaal 70%); 
b. zo hoog mogelijk in de put uitkomen; 
c. waterdicht zijn afgewerkt; 
d. Elke buis is na oplevering voorzien van een trekkoord; 

3.1.3 Bescherming	beton	 	
 
Indien vermeld dient te pompput te zijn voorzien van PE-lining, dikte minimaal 3 mm (Komo 
gecertificeerd) Dit geldt voor zowel de wanden als ook de onderzijde van de dekplaat tot in het 
mangat. 
Als alternatief is het toegestaan om de pompput uit te voeren in polymeerbeton. 
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3.2  Voorzieningen 
De opstelling is in hoofdzaak uitgerust met de volgende voorzieningen of onderdelen: 

• putafdekking; 
• rioolspindelschuif; 
• debietmeter; 
• lanceerinrichting 

3.2.1 Putafdekking		
De afdekking van de sparing in de bovenplaat is:  

• een putdeksel gietijzer  ZV (instort) 
• een putluik in rvs  ZV (instort) 
• een afdekluik in aluminium (opbouw); 

 
Eisen putdeksel  gietijzer ZV (instort): 
 
Wanneer bij de aanvraag sprake is van een putafdekking in gietijzer dient per pomp het volgende luik 
op het putdek te worden gemonteerd, tenzij anders aangegeven.  
 
Type   :  Aquagate (Struyk Verwo) of gelijkwaardig 
Uitvoering :  gietijzeren luik met vergrendeling 
Opschrift : pompput 
Doorvalbeveiliging  : rvs 304 
Dagmaat :  diameter afgestemd op pompkeuze 
Verkeersklasse   : D400 kN 
 
Voorzien van betonrand en geleverd inclusief openingssleutel. 
 
Eisen putdeksel  rvs ZV (instort): 
 
Wanneer bij de aanvraag sprake is van een putafdekking in RVS dient het volgende luik te worden 
gemonteerd, tenzij anders aangegeven.  
 
Type   :  Wemdeck  ISD (Wemeco) of gelijkwaardig 
Uitvoering :  RVS AISI 304 deksel uit tranenplaat 5/6,5mm, voorzien   

   van verstevigingsribben en RVS316 gasdrukveer (aantal afhankelijk van 
dagmaat, tilkracht nodig voor het openen van het luik bedraagt max. 23kg 
overeenkomstig met de ARBO-richtlijnen) 

   RVS knevels voorzien van unieke, waterdichte en schoefdraadloze  
   messing afsluitdop met bajonet sluiting waardoor minder gevoelig voor  
   vuil. (aantal afhankelijk van dagmaat) 
   Deksel voorzien van anti-inbraak, in messing gelagerde scharnieren 
   Luik is voorzien van 2 vrije aardnokken t.b.v. het aarden van het luik 
Doorvalbeveiliging : RVS304 veiligheidsrooster, type GA voorzien van een uitzetstang met  
    terugval-blokkade 
Luikomranding : Koudgevormd uit RVS304, 2mm voorzien van instortankers en voorzien  
   van (regen)water- en stank afdichtend neopreenrubber. (opgesloten in  
   U-profiel) 
Middenstijl : uitneembaar (bij dubbelluik) 
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Dagmaat : minimaal 800 x 800 mm (1-pomps)  of 800 x 1400 mm (2-pomps) 
Verkeersklasse   : D400 kN, belastbaar conform verkeersklasse D400, inclusief CE-   
     markering volgens de norm NEN-EN 124 
Bedieningssleutel : inclusief, RVS 
 
Alle RVS delen inclusief beitsen/ passiveren, bevestigingsmaterialen uitvoeren in RVS AISI316. 
Tekeningen dienen ter goedkeuring te worden aangeboden. 
 
Eisen afdekluik aluminium  (opbouw): 
 

• uitvoeren als opbouwluik; 
• type STAKA type B of gelijkwaardig; 
• stankdicht; 
• geprofileerd (tranenplaat); 
• niet geschikt voor licht verkeer, alleen beloopbaar (tenzij anders aangegeven); 
• deelbaar bij een tweepompsopstelling; 
• voorzien van één of twee handgrepen 
• voorzien van 2 stuks rvs gasveren; 
• vergrendelbaar met mee te leveren hangslot Abus, type 70/45 KA; 
• scharnierend uitgevoerd met deugdelijk geborgde scharnierpennen; 
• scharnieren en het slot onder de deksel; 
• een dichtvalbeveiliging; 
• bij een dubbelluik een vergrendelde, uitneembare middenstijl; 
• een scharnierende invalbeveiliging, 2-delig per pomp. De invalbeveiliging uitvoeren in strippen 

5x30 mm en massief 12 mm, materiaal RVS 316 met voldoende  opening tussen de roosters, 
dusdanig dat de roosters gesloten kunnen worden wanneer aan de pomp (in de put)een 
hijsketting is bevestigd. 
  

Wanneer bij renovatie alleen sprake is van het aanbrengen van veiligheidsroosters gelden dezelfde 
eisen, maar hier kan worden volstaan met een enkelvoudig rooster per pomp.  Scharnieren uitvoeren 
als ‘klapscharnier’ en oplegging d.m.v. hoekprofielen, aangebracht in de dagmaat. 

3.2.2 Rioolspindelschuif	
 
Elke inkomende leiding voorzien van een eigen spindelafsluiter (type schuifafsluiter in de bijlage 
materiaalgebruik). 
 

• Fabrikaat  : TBS, AVK  of KWT 
• Uitvoering  : volledig RVS 316 tweezijdig kerend schuifafsluiter  
• Doorlaat  : af te stemmen op de toevoerleiding 
• Voorzien van  RVS verlengspindel en bijbehorende bedieningssleutel. De  
•  verlengspindel max.  15 cm onderkant dek, onder het deksel monteren.  

 
Eisen: 

• de spindelafsluiter tegen het putwand plaatsen en zorgen voor een waterdichte montage; 
• de spindelafsluiter moet vanaf het dek bedienbaar zijn. Hiervoor verlengspindels met voldoende 

ondersteuning toepassen De putafdekking voorzien van spindelpotten ; 
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3.2.3 Debietmeter	
 
Het aanbrengen van een debietmeter is alleen van toepassing wanneer een gemaal op de centrale 
persleiding wordt aangesloten.  Debietmeter bij voorkeur indien mogelijk in leidingwerk opnemen per 
pomp. 
 
Indien benoemd een debietmeter opnemen in de centrale afgaande leiding : 
 
• Debietmeter plaatsen in de grond tenzij anders aangegeven; 
• Debietmeter van het fabrikaat Krohne, type Optiflux (IP 67), inclusief versterker of gelijkwaardig; 
• Debietmeter voorzien van grondcoating; 
• Ontluchtingen toepassen; 
• Afsluiter plaatsen na de debietmeter  in de stroomrichting van het rioolwater 
• Montage  van de debietmeter dient dusdanig te geschieden, dat voor en na de debietmeter 

voldoende rechte leiding aanwezig is (zonder afsluiters, etc.) om afwijkingen t.g.v. turbulente 
stroming  te minimaliseren. Hierbij is sprake van een rechte leiding met een lengte van resp. 3x 
DN voor de debietmeter  en min. 2x DN na de debietmeter. 

• De uitleesunit/meetversterker dient in de schakelkast te worden geplaatst. 
• Verder dient de debietmeter te worden aangesloten op de besturing, dusdanig, dat het actuele 

en cumulatieve debiet via de hoofdpost bekeken en geregistreerd kan worden. Hierbij dient 
alleen het analoge uitgangssignaal te worden aangesloten op de PLC. 

• De benodigde kabel dient door een mee te leveren en aan te brengen mantelbuis te worden 
gevoerd. 

3.2.4 Lanceerinrichting	
 
Indien aangegeven dient -ten behoeve van het kunnen reinigen van de persleiding- buiten de 
pompput een lanceerinrichting te worden geleverd en aangebracht. 
 
Eisen: 
 
Lanceerinrichting uitgevoerd in HDPE en hiervoor dient een Y-stuk 45 graden te worden toegepast, 
welke dusdanig is gemonteerd, dat deze in lijn ligt met de centrale afvoerleiding.  Deze dient ter 
hoogte van het maaiveld te worden  voorzien van een blindflens (GY) met boutverbinding. De 
lanceerinrichting dient te worden opgenomen in een PE put (diameter 1000 mm) welke doormiddel 
van een meegeleverde stel- en putrand, met gietijzeren deksel (400 kN) dient te worden afgedekt.  
De diameter dient overeen te komen met de diameter van de afgaande persleiding. 
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4 Werktuigbouwkundige eisen 

Dit hoofdstuk geeft de technische en materiaaleisen waaraan de pompen, interne persleiding (in 
pompput) en appendages moeten voldoen.  
 
De detaillering voor de typen onderdelen wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

4.1 Detaillering afvalwaterpomp 
	
In verband met de uitwisselbaarheid hanteert de Opdrachtgever rioolwaterpompen van het fabricaat 
Flygt (Xylem), ABS (Sulzer) of Landustrie. Er dient standaard een voetbocht van het fabricaat Flygt te 
worden toegepast. 
 
De afvalwaterpomp is geschikt voor: 

a. rioolwater; 
b. bedrijf met motorhuis boven de waterspiegel; 
c. een dompeldiepte van minimaal 20 meter; 
d. continu bedrijf; 
e. intermitterend bedrijf van minimaal 12 starts per uur; 

 
Verder heeft de pomp een: 

• een waaier in verende uitvoering; 
• gemonteerd / gecentreerd hijsoog voor rechtstandig hijsen van de pomp; 
• klauw aan de perszijde: 

a. voor het laten zakken en ophalen van de pomp langs twee RVS 316 geleidestangen; 
b. voor het juist aansluiten van de pomp op de voetbochtkoppeling; 
c. die om de geleidestangen heen valt; 

• aan de as vergrendelde (half)open verstoppingvrije waaier 
• pomphuis met een aansluiting voor een spoelklep; 
• direct aangebouwde 3-fase kortsluitankermotor, 2 of 4 polig, 50Hz, minimaal isolatieklasse 

H(180ºC), IP 68, 400Volt: 
• clixon en water in olie detectie bij vermogen groter dan 5,5kW; 
• waterdichte bout-moer verbinding tussen het pompgedeelte en de motor; 
• afzonderlijke kamer die het pompgedeelte en het motordeel scheidt, en: 

a. volledig met olie is gevuld; 
b. twee identieke mechanische asafdichtingen heeft. De asafdichting bestaat uit een 

binnen- en buitenafdichting. Pompen met een motorvermogen tot en met 2,5 kW 
mogen aan de motorzijde een lipseal hebben. 

• motoras die roteert in één steunrollager en een dubbelrijig hoekcontactkogellager. De levensduur 
van de constructie bedraagt tenminste 50.000 uur; 

• Motorkabel met een lengte van minimaal 10 mtr of meer indien nodig, die: 
a. waterdicht is ingevoerd in de pomp en voorzien van trekontlasting; 
b. in de pomp direct aansluit op de elektromotor; 
c. HF-afgeschermd bij frequentieomvormer als startinrichting; 

• overgangskoppeling indien nodig om bij vervanging op de bestaande voetbocht aan te sluiten. 
• Per pomp een extra RVS type plaatje met de pompgegevens monteren op achterwand in de 

buitenopstellingskast. 
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De opdrachtnemer geeft het werkpunt van de aangeboden pomp(en) op met een persleiding-
berekening. De berekening is gebaseerd op de formule van Darcy-Weisbach. Hierbij geldt: 

• k-waarde van 0.25 mm 
• stroomsnelheid in de persleiding: 
• buiten het gemaal tussen 0,7 m/s en 1,5 m/s.  
• in het verticale deel van de persleiding in het gemaal minimaal 1,5 m/s 

 
Bij meerdere gemalen op één persleiding levert de opdrachtnemer ook een leidingberekening met 
samenloop van de op de persleiding aangesloten pompgemalen. 
 
Bij het passeren van duikers, zinkers en persingen een luchtinsluitingsberekening meeleveren die 
aantoont of er kans op luchtinsluiting bestaat en of er aanvullende ontluchtingsmaatregelen genomen 
moeten worden. 
 
In het gehele werkgebied van de pomp treden geen cavitatie- en resonantieverschijnselen op. De 
capaciteit in het werkpunt valt binnen een bereik van 40% links of 30% rechts van het punt van 
maximaal rendement.  
Het geluidsniveau van de in werking zijnde pompinstallatie komt niet boven de 30dB uit. 
 

4.2 Mechanische installatie 
 

4.2.1 persleiding	
De persleiding van iedere pomp in de pompput bestaat uit : 
 

• 1 stuks koppelingsvoet, nodulair gietijzer voorzien van epoxy coating  
• 1 stuks balkeerklep, nodulair gietijzer voorzien van een epoxy coating (kleur blauw). 
• 1 stuks persleiding (met zonodig een overgangflens op de bestaande muurdoorvoer bij  

renovatie), uitgevoerd in nodulair gietijzer  en/of  RVS 316. Boven een diameter van 125 mm 
standaard nodulair gietijzer toepassen; 

• 1 stuks muurdoorvoer FFM in RVS 316 uitvoering; 
 
Buiten de pompput (verzamelleiding)  : 
 

• 1 stuks flensafsluiters per pomp van nodulair gietijzer, voorzien van schutbuis.  
• voldoende FF-stukken PN10 van nodulair gietijzer 
• Appendages waaronder Q en T-stroomstukken uitvoeren in nodulair gietijzer; 
• De persleiding eindigt met een trekvaste koppeling (type supaplex) afgestemd op de diameter van 

de afgaande persleiding. 
 
De persafsluiters worden zo veel mogelijk buiten de  pompput geplaatst, tenzij specifiek anders 
aangegeven.  De persleiding met balkeerklep en afsluiter zodanig aanleggen dat de balkeerklep vanaf 
het mangat  in het dek bereikbaar zijn en uitgebouwd kunnen worden. Bij het plaatsen van afsluiters 
buiten de pompput dient tevens een grondkap, spindelpot met betonnen dekplaat en 
bedieningssleutel te worden geleverd en aangebracht. 



 

 

Standaard PvE Gemalen gemeente Midden Groningen, versie 1.04 

 
 
 

18 

 
Indien HDPE leidingwerk voorgeschreven dient deze te worden voorzien van electrolasverbindingen 
waarbij de lasrillen aan de binnenzijde moeten worden verwijderd en glad afgewerkt. De persleiding 
deugdelijk bevestigingen. Bij kans op  trillingen of overmatige belasting  extra leidingbeugels 
plaatsen.  
 

4.2.2 	Flensverbindingen	
	
De flensverbindingen worden voorzien van een rubber pakking met canvas inlage en van roestvast 
stalen moerbouten, moeren en ringen (A4). Raakvlakken met staal isoleren. 
	

4.2.3 Hijsketting	
Iedere pomp voorzien van een RVS 316 kortschalmige hijsketting met overnameringen. Deze 
overnameringen hebben een diameter van 80mm en zijn om de 1000mm geplaatst. Aan één 
uiteinden van de ketting zit een bijpassende harpsluiting. Minimaal 500 Kg hijslast. 
De hijsketting met een overlengte van 1 meter ophangen aan een RVS schommelhaak (Ø8 mm)  in 
het mangat van de afdekplaat. De lengte van de ketting dient te worden afgestemd op de diepte van 
de pompput, dusdanig, dat er minimaal 1 meter overlengte buiten de put beschikbaar is wanneer de 
pomp is geplaatst. Bij de ketting een veiligheidscertificaat leveren. 

4.2.4 Geleidestangen	
Voor elke pomp 2 stuks geleidestangen, minimaal 2” (AISI316) voorzien. De geleidestangen zijn 
voldoende stijf en reiken tot aan het mangat van de put. De geleidestangen vastzetten met een 
(AISI316) beugel aan de rand van het mangat. Beugel is voorzien van rubberen trillingsdempers. 

4.2.5 Drukmeetleiding	
	
T.b.v. iedere pomp in de afzonderlijke persleiding opnemen : 
	
1 stuks ontluchting-/meetleiding voor iedere pomp, compleet uitgevoerd in RVS 316. De meetflens 
dient direct na de voetbocht te worden gemonteerd. In de dagmaat dient voor iedere pomp een 
ontluchtings- en meetaansluiting te worden aangebracht, voorzien van kogelkraan en neergaande 
bocht t.b.v. het ontluchten. Voor het kunnen meten dient op dezelfde leiding een kogelkraan met 
naar boven gerichte manometeraansluiting in de dagmaat te worden aangebracht. E.e.a. voorzien 
van voldoende rvs steunen/beugels. 
	

4.2.6 Conservering	
	
Alle stalen, gietijzeren en hardmetalen oppervlakken vooraf stralen, straal graat S.a 2,5, nadien  
conserveren met een coating, die geen milieu schadende stoffen mag bevatten, waardoor de 
duurzaamheid gewaarborgd wordt voor 5 jaar. 
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5 Elektro- en besturingstechnische eisen 

Dit hoofdstuk omschrijft de technische eisen waaraan de elektrische installatie moet voldoen. 
	

5.1 Algemeen 
	
De elektrische installatie omvat de gehele installatie vanaf de aansluitklemmen van het 
stroomleverend bedrijf en moet voldoen aan de in Nederland geldende eisen (waaronder CE, 
NEN1010 en NEN3140) en Europese richtlijnen. 
 
De opdrachtnemer moet voor de aanvang van de montage een complete set tekeningen ter 
goedkeuring indienen. De installatie en de tekeningen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig 
het principe van recent geleverde installaties. Indien hierover onduidelijkheden ontstaan bestaat de 
mogelijkheid reeds bestaande installaties vooraf te bekijken. De directievoerder houdt zich te allen 
tijde het recht voor de installatie af te keuren wanneer deze niet voldoet aan de wensen van de 
opdrachtgever. 
	

5.2 Aansluiting Nutsbedrijven 
	

5.2.1.	Nieuwbouw	
	
Bij nieuwbouw zorgt de Opdrachtgever op aangeven van de opdrachtnemer voor de aanvraag en 
opdracht tot de werkzaamheden bij het energiebedrijf. De opdrachtnemer houdt rekening met de 
proceduretijd en geeft details aan omtrent de aan te vragen werkzaamheden. Bij nieuwe of te 
verzwaren aansluitingen geeft de opdrachtnemer de afzekering op. De aansluitkosten van de 
netbeheerder zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De coördinatie met de netbeheerder ligt bij 
de opdrachtnemer. De eventuele hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtnemer. 
 
De installatie voldoet aan de eisen gesteld door de netbeheerder en het energieleverende bedrijf. 
De opdrachtnemer verzorgt de aarding en legt op aanvraag schema's van de elektrische installatie en 
andere gegevens over beveiligingsapparatuur en aanloopapparatuur ter goedkeuring voor aan de 
netbeheerder en het energieleverende bedrijf. 
	

5.2.2.	Renovatie	
	
Tenzij anders vermeldt draagt de opdrachtnemer bij renovatie zorg voor het eventueel tijdelijk 
afsluiten en weer aansluiten van de stroomvoorziening. Dit houdt ook in de coördinatie met de 
netbeheerder bij het af- en aansluiten van de kWh-meter. De eventuele hieraan verbonden kosten 
voor rekening van de opdrachtnemer.  
Het eventueel verzwaren of verlagen van de hoofdzekering wordt door de opdrachtgever verzorgd.  
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5.3 Communicatie 
	
De telemetrie unit moet worden uitgevoerd met een GPRS modem, tenzij anders vermeld in het 
specificatieblad. De sim-kaart  zal door de opdrachtgever worden verstrekt.  
	

5.4 Uitvoering van de buitenopstellingskast 
	
De nieuw te leveren buitenopstellingkast dient op de opstort van het betondek of (indien van 
toepassing) op de losse betonsokkel te worden geplaatst. 
De kast dient zodanig te worden uitgevoerd dat het energiebedrijf hier haar Kwh meter eenvoudig in 
kan plaatsen. De kast dient dan ook te voldoen aan alle eisen zoals het plaatselijk energiebedrijf dit 
vraagt. In geen geval kunnen de eisen van het energiebedrijf leiden tot meerwerk gedurende het 
project. 
 
Specificaties buitenopstellingkast : 
 
Afmetingen(minimaal)  : 1440 x 1200 x 350 mm (hxbxd) 
Kleur     : RAL 6005 
Plaatmateriaal    : 2 mm RVS 304 
Aantal compartimenten : 1  
Aantal deuren     : 2  
Ventilatie    : via openingen onder het dak 
Montageplaat    : 15 mm multiplex, gecoat (betonplex) 
Tekeninghouder    : binnenzijde deur (A4) 
Slottype     : BKS 8800 sleutel 2 
 
De deuren dienen waterdicht te worden afgesloten middels een espagnolet sluiting en een half euro 
profiel cilinderslot. Tevens dient de kast te zijn voorzien van een regengoot. De deuren dienen in 
geopende stand te kunnen worden vergrendeld. 
 
De kabeldoorvoeren onder in de kast dienen na montage te worden afgedicht, zodanig dat geen 
rioolgassen of ongedierte in de kast kan komen. 
 
Het bovendek dient (in het geval van een GPRS verbinding) te worden voorzien van een schijfantenne, 
aangesloten op de besturing. Daarnaast dient tevens een rode led-storingslamp te worden 
aangebracht, welke werkend dient te worden aangesloten op de besturing.  
 
Tussen de kast en de betonvoet dient een laag compriband te worden aangebracht. 
 
Indien specifiek aangegeven dient de buitenopstellingskast  te worden voorzien van een nieuwe 
coating, inclusief anti-wildplak. Kleur RAL 6005. De coating dient aangebracht te worden op de 
buitenzijde van de buitenopstellingkast, exclusief bovenzijde. 
 
Type coating : AW 4010 (CAS of gelijkwaardig) 
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In de linker bovenhoek van de linkerdeur dient een ruimte te worden vrijgehouden met de afmeting 
van 250 x 200 mm (B x H) ten behoeve van sticker opdrachtgever. 
 

5.5 Kast toebehoren 
	
In het compartiment van de schakelapparatuur dienen de volgende componenten te worden 
geleverd, aangebracht en werkend te worden aangesloten: 
 

• 1 stuks kastverlichting TL LED  (schakeling d.m.v. een Schmerzal deurschakelaar); 
• 2-voudige wandcontactdoos 230 Volt-16A  

 
De wandcontactdoos dient spatwaterdicht te zijn uitgevoerd en te worden beveiligd door een 
aardlekschakelaar. De TL LED verlichting dient van voldoende sterkte te zijn om goed onderhoud ook 
in de nachtelijke uren mogelijk te maken en dient te worden bediend door een deurschakelaar. De TL 
verlichting dient hierbij aan de onderzijde van het bovendek te worden gemonteerd. 
	

5.6 Schakelapparatuur 
In het schakelcompartiment van de buitenopstellingskast dient de schakelapparatuur te worden 
gemonteerd. De apparatuur dient te worden gemonteerd in een plaatstalen kast volgens 
onderstaande omschrijving: 
- Bedieningspaneel, fabricaat Schneider, type HMIS855, met 5,7” aanraakscherm en 65k 

kleurenweergave ten behoeve van: 
o Grafische presentatie van de installatie in de stijl van de hoofdpost, met: 
• Weergave pompstatus door middel van 4-kleuren: paraat / bedrijf / storing / uit 
• Grafische weergave van de in- en uitslagpeilen 
• Presentatie van de actuele motorstroom door zowel “analoge” wijzermeter als digitale 

weergave 
o Overzichtelijk hoofdmenu met de algemene informatie van de installatie: 
• Uitlezen o.a.: actuele niveau, aantal bedrijfsuren en starts per pomp 
• Instellen niveau’s en installatie specifieke instellingen 
• Weergeven storingen, inclusief beperkte storingslog 
• Weergave rapportage van dagtotalen in tabelvorm. 
• Weergave trendhistorie pompschakelingen en niveau in grafiek. 

o Beveiliging door inlogprocedure 
- Kabel HMIZ950 ten behoeve van koppeling PLC met HMI-paneel 
- Duidelijke schakelaars en knoppen welke eenvoudig bediend kunnen worden. 

Alle onderdelen op het front van de automaat dienen te worden voorzien van een resopalplaatje 
met hun functie; 

- Afmetingen dusdanig kiezen dat minimaal 10% ruimte vrij blijft voor eventuele toekomstige 
aanpassingen; 



 
De schakelkast dient minimaal te zijn voorzien van : 
 
De besturing, voor directe/sterdriehoek inschakeling van de pompen, onderbrengen in  
een kunstofkast met doorzichtig deksel voorzien van: 
 
- Hoofdschakelaar,uitgevoerd als differentiaalschakelaar. 
 
Per pomp : 

 
1 Krachtgroep met start- en beveiligingsapparatuur voor de pompen: 

- Pompen tot 2,5 kW direct starten middels magneetschakelaars 
- Pompen van 2,5 tot 5,9 kW  starten middels softstarters 
- Pompen vanaf 5,9 kW dienen te worden aangestuurd middels een frequentieomvormer 

 
Indien de pomp is voorzien van een detectie water in olie (WOI) dan dient deze te worden 
aangesloten op een digitale ingang van de PLC. 
  
Indien de pomp is voorzien van een interne thermische beveiliging (clixon) dan dient deze te worden 
aangesloten op een digitale ingang van de PLC. 
 
 
Verder dient de schakelkast te zijn voorzien van : 
 
- 1 amperemeter per pomp 
- 1 thermische beveiliging per pomp met herstel drukknop. 
- 1 stroomtransformator met uitgang 4-20mA. 
- 1 keuzeschakelaar nul – automatisch – hand-tip,  voorzien van hangslotvergrendeling 
- 1 fase controle relais 
- 1 bedrijfsurenteller per pomp. 
- 1 signaallampen in bedrijf (groen) 
- 1 signaallamp water in olie per pomp (indien voorziening aanwezig in pomp) 
- 1 signaallampen (afstand geblokkeerd) 
- Vermogensmeter, fabricaat Carlo Gavazzi, type CPT-DIN AV5 3 H A1 AX, voorzien van 1 analoge 

uitgang. 
- digitale ingang t.b.v. een water in olie detectie (WOI) 
- digitale ingang t.b.v. een clixon 

 
Overig : 
 
- 2 signaallampen pompstoring (rood). 
- 1 signaallamp hoogwater (rood). 
- Signaallamp laagwater –storingdrukopnemer. 
- Drukknop herstel storing/lampentest. 
- Overspanningsbeveilliging ten behoeve van de netspanning, plc en drukopnemer (type Phoenix VAL-

MS 230/3+1 4p). 
- 2 lichtgroepen ten behoeve van de besturing, wandcontactdoos en looplamp. 
- 2 transformatoren 230/24 vac. 
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-  PLC, fabricaat Mitsubishi, type FX5U-MR-ES, voorzien van voldoende digitale in- en uitgangen en 
een communicatie module FX5U-232BD  

-  Analoge ingangsmodule, fabricaat Mitsubishi, type FX5U-4AD 
-  Analoge uitgangsmodule, fabricaat Mitsubishi, type FX5U-4DA 
- Modem, RTU inclusief  software (GPRS) 
 
De schakelkast dient zodanig in de buitenopstellingkast te worden gemonteerd dat onder de 
schakelautomaat minimaal 20 cm vrije ruimte is voor het eenvoudig in kunnen voeren van de kabels. 
 
Codering : 
 
De bedrading voorzien van adercodering en aangebracht in een draadkoker. 
-De aansluitklemmen nummeren. 
-De componenten coderen met P-Touch of gelijkwaardig 
 
Energydrive 
 
Pompen vanaf 5,9 kW dienen te worden aangestuurd middels een frequentieomvormer MED 2.0 
(fabrikaat Danfoss  Aqua Drive) welke alle fases dient aan te snijden. De regelaar dient te worden 
aangestuurd vanuit de PLC. Hierbij vindt sturing plaats op basis van debiet en niveau. Bij ongewenste 
niveaustijging dient de regelaar op te toeren. De regeling dient trending via Mous Aquaweb weer te 
geven zijnde :  
- Toerental/Frequentie pompen; 
- Opgenomen vermogen van de pompen. 
 
Specificaties : 
 

• Aansturing van de FO’s vindt plaats vanuit de  PLC.  
• Aansturing vind plaats op zowel debiet als niveau. Dit is een dynamisch proces (realtime) ook 

bij veranderingen tijdens draai cyclus. 
• De frequentie van de regelaars wordt aangestuurd door de PLC. 
• Middels trending via de hoofdpost wordt de werking van de MED2.0 inzichtelijk gemaakt. 
• Anti cavitatie functie. Doordat de MED2.0 de pompen op hun systeemcurve aansturen is er 

ook geen sprake van cavitatie. 
• Pompreiniging middels omkeerregeling. 
• Putreiniging middels volledig afpompen tot minimaal niveau in de put 
• Bestaande gemalen zijn makkelijk te updaten met MED.2.0. zonder de noodzaak tot een 

complete renovatie van het gemaal.  
• Mogelijkheid tot aansluiten van meerdere pompfabrikaten, geschikt voor omkeerregeling.  
• Aansturing van FO’s is niet afhankelijk van de hoofdpostsoftware en type PLC. 

 
Onder de oudere elektromotoren van gemalen bevinden zich nogal eens motoren met wikkelingen 
van een lage klasse (B). Bij het gebruik van FO’s voor deze motoren is het van groot belang dat de 
juiste filters(dU/dt filter) worden geplaatst, omdat hogere harmonische schade aan deze wikkelingen 
kunnen toebrengen.  Hiervoor dienen EMC voedingskabels te worden toegepast. 

Uitvoering volgens EN61800-3, categorie C2 Klasse IP54 Maximale bedrijfstemperatuur zonder 
derating 50°C RFI Filter Geïntegreerde werkschakelaar Ethernetcard USB Extension Cable  
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FO’s worden gemonteerd naast de schakelkast. Het bedieningspaneel worden gemonteerd achter de 
rechter kastdeur. Om opwarming van de buitenkast te voorkomen dienen de FO’s te worden 
voorzien van ventilatie kanalen welke de ventilatielucht van de FO’s afvoeren door het dak.  

De klemaansluitingen van de FO’s zijn niet altijd goed bereikbaar, of kwetsbaar. Vaak zijn de 
klemmen voor de thermistor kabel te klein uitgevoerd, omdat de thermistor kabel vaak in dezelfde 
diameter is uitgevoerd als de pompkabel. Om deze aansluitproblemen te ondervangen dienen de 
pompkabels via een klemmenkast op de FO’s te worden aangesloten. De bekabeling van FO naar 
klemmenkast dient in vaste bekabeling te worden uitgevoerd. De klemmenkast dient onder de FO te 
worden geplaatst.  

Aansturing Concertor pompen : 
 
Indien de installatie is voorzien van Concertor pompen (Flygt)  dient te besturing te zijn voorzien van 
een DP module per pomp. Deze dient werkend en volledig te zijn ingesteld zodat alle beschikbare 
functionaliteit actief is. 
 

5.7 PLC en software 
Als centrale besturingseenheid de Opdrachtgever dat een PLC (Programmable Logic Controller) dient 
te worden toegepast. 
De toe te passen PLC dient programmeerbaar te zijn met programmeersoftware welke voldoet aan 
de norm IEC 61131-3. Ook stelt de Opdrachtgever deze eis om in de toekomst verzekerd te zijn van 
voldoende bedrijven met kennis om conform deze norm software te leveren zonder afhankelijk te 
zijn van één leverancier. De opdrachtnemer heeft de verplichting om de Opdrachtgever te voorzien 
van de complete programmeeromgeving en toebehoren als handleidingen en aansluitkabels. De 
Opdrachtgever stelt hiervoor een laptop met Windows-10 ter beschikking. 
 
Overige eisen waaraan aan de PLC voldoet zijn: 

• Modulair uit te breiden tot minimaal 250 digitale in- en uit-gangen. 
• Digitale Ingangen 24VDC 
• Digitale uitgangen type: contact, minimaal 1A. 
• Modulair uit te breiden tot minimaal 20 analoge in- en uit-gangen. 
• Analoge in- en uit- gangen geschikt voor de volgende industriële standaarden: 0-20mA, 4-

20mA en 0-5V. 
• Analoge in- en uit-gangen dienen te beschikken over een resolutie van minimaal 12 bits. 
• Communicatie tussen PLC en randapparatuur dient mogelijk te zijn via de volgende 

interfaces: RS-232, RS-485, Ethernet. 
• Ten behoeve van de koppeling met een telemetriesysteem dient de PLC te kunnen 

communiceren via de norm: IEC-60870-5-104. Ten behoeve van deze norm dient de 
opdrachtnemer een zogenaamd interoperability-document aan te leveren op basis waarvan 
de aansluitmogelijkheid op het telemetriesysteem zal worden getoetst. De minimale eisen 
hieraan zijn opgenomen in de bijlage.  

• Het programma dient op een permanent geheugen (niet afhankelijk van een batterij) te zijn 
opgeslagen. 

• Instelwaarden (setpoints) dienen bij afwezigheid van voedingsspanning minimaal 3 jaar 
bewaard te blijven. 
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• Alle toegepaste PLC onderdelen dienen vanaf de opleveringsdatum minimaal nog 10 jaar 
leverbaar te zijn ter vervanging van defecte onderdelen. 

• Alle PLC-apparatuur dient via de Nederlandse elektrotechnische groothandel uit voorraad 
leverbaar te zijn. 

• De PLC-software dient te alle tijde converteerbaar te zijn naar de in de toekomst uit te 
brengen vervangende apparatuur. 

 
 
 
 
Eisen aan ontwerp. 
Bij het ontwerp dient 20% van de digitale in- en uitgangen te worden gereserveerd voor toekomstige 
uitbreiding. 
 
De PLC dient voorzien te zijn van de benodigde applicatie software en geschikt voor 
aansluiting op het Aquaweb beheersysteem van de Opdrachtgever. 
Alle meetwaarden, instellingen, commando’s en bedrijfsgegevens moeten zowel lokaal als op afstand 
uitgelezen en gewijzigd kunnen worden. Configuratie op de Aquaweb hoofdpost van de 
Opdrachtgever dient door de  opdrachtnemer te worden verzorgd. 
	

5.8 Configuratie op de hoofdpost 
De opdrachtgever maakt gebruik van een Mous Aquaweb hoofdpost (Mous Waterbeheer)  De 
configuratie van de installatie op de hoofdpost dient te worden verzorgd door de opdrachtnemer.  
De opdrachtnemer dient deze werkzaamheden zelf af te stemmen met de telemetrieleverancier en 
hier zijn volledige medewerking aan te verlenen. Hiervoor kunnen geen aanvullende kosten in 
rekening worden gebracht. 
 

5.9 Aarding- en potentiaalvereffeningsinstallatie 

5.9.1 Aarding	
 
De vereffeningsaarding aanleggen op een maximale verspreidingsweerstand van 0,5 Ohm. Bij 
renovatie van bestaande installaties de aarding controleren en zo nodig aanpassen. 
 
De installatie aarden middels aardelektroden. Indien een voldoende lage verspreidingsweerstand 
hiermee niet realiseerbaar is, moet een aardlekschakelaar worden toegepast. De extra kosten die 
hierbij worden gemaakt worden verrekend volgens een bij inschrijving opgegeven verrekenprijs. 

5.9.2 Potentiaalvereffening	
Door het horizontale aardnet moeten alle aangesloten delen nagenoeg dezelfde aardpotentiaal 
hebben. Het aardnet in betonconstructies en in de grond moet worden verbonden met de 
hoofdaardrail in de buitenkast. Potentiaalvereffening realiseren door aanvullende 
potentiaalvereffeningsleidingen naar of tussen metalen gestellen, leidingsystemen, kanalen, machines 
en dergelijke. 
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5.9.3 Bliksemstroom-	en	overspanningsbeveiliging	
Ten behoeve van de beveiliging van de netvoeding tegen direct/indirecte blikseminslagen de 
volgende delen van de installatie van bliksemstroomafleiders en  overspannings-
beveiligingselementen voorzien: 
 

1. Schakel- en verdeelinrichting, direct na de hoofdschakelaar, (grof en midden); 
2. De besturingsinstallatie (fijn); 
3. De telefoonaansluiting (fijn), indien van toepassing; 
4. Meet en regelapparatuur, zoals niveaumetingen (fijn); 

 
De overspanningsafleiders installeren nabij en aansluiten op de hoofdrail in de buitenkast, conform 
de voorschriften van de leverancier. 
	

5.10 Niveaumeting 
De gemeente Midden Groningen maakt onderscheidt in een aantal soorten installaties. Voor elk type 
installatie is de standaard te voorziene niveaumeting opgesomd, inclusief de eisen en omschrijving. 
 
Enkelpompgemaal en meerpompsgemalen : 

• niveaumeting d.m.v. radarsensor fabrikaat Vega, type Vegapuls C11; 
• hoog water vlotter. 

 
Bij meerpompsgemalen met gescheiden DWA/RWA putten, elke put voorzien van een eigen 
niveaumeting d.m.v. radarsensor fabrikaat Vega, type Vegapuls C11 en hoog water vlotter. 
 
Randvoorziening: 

• niveaumeting d.m.v. radarsensor in bassin; 
• hoog water vlotterbal in bassin; 
• niveaumeting riool d.m.v. keramische druksensor of (indien mogelijk) radarsensor fabrikaat 

Vega, type Vegapuls C11; 
• externe overstort detectie (digitaal); 
• niveaumeting externe overstort d.m.v. keramische druksensor; 

 
Gebruik van een niveaumeting voor registratie van de externe overstort is niet standaard. Het 
toepassen van een overstortdetectie is wel standaard, tenzij anders aangegeven. 
 
De niveameting in de pompput monteren aan een rvs montagebeugel, aan te brengen in het mangat, dusdanig dat 
geen verstoring van het signaal plaatsvindt. 
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Omschrijving Niveaumeting 
Uitvoering Hangende radarsensor voor continue niveaumeting  
Type type VEGAPULS C 11  
Plaats meting Natte kelder of bassin; 
Beschermingsklasse IP68; 
Meetsignaal 4-20mA 
Meetbereik Afgestemd op de putdiepte 
Maximale afwijking <= 0,1 % over het volle meetbereik (verloop 0,1%/ 2 jaar); 
Overspanningsbeveiliging (intern) Ja; 
Montage en toebehoren Montage aan beugel, Montagebeugel rvs 304 incl. 11⁄2" PVC 

moer aangebracht in het mangat van de pompput, dusdanig 
dat zo weinig mogelijk verstoring van het signaal optreedt. 

 
 
 

Omschrijving  Hoogwatervlotter 
Uitvoering Vlotterbal; 
Type Roboflot voorzien van afspangewicht (of gelijkwaardig);  

 
Plaats meting Natte kelder; 
Beschermingsklasse IP68; 
Meetsignaal Potentiaalvrij contact; 
Signaalcontacten Hoogwater; 
Montage en toebehoren § Montage aan rvs-kabel, voorzien van beton contragewicht; 

§ Kabel bevestigen aan een ophangbeugel; 
§ Kabel d.m.v. tie-wrap vastklemmen aan koord. 
§ Kabel en vlotter goed bereikbaar monteren op een plaats 

met relatief weinig verstoring, bijvoorbeeld 30 cm naast 
de inkomende leiding; 

§ Kabellengte afstemmen op de situatie, minimaal 2 mtr. 
overlengte; 

Diversen Montage combineren met niveauregeling; 
 

5.11 bekabeling en kabelbevestiging 
Algemene eisen aan de aanleg van bekabeling en ondersteuning: 

• kabels via wartels de binnenkast of klemmenkast in- en uitvoeren; 
• wartels waterdicht om de buitenmantel van de kabels aansluiten;  
• de kabels deugdelijk op trek ontlasten; 
• de kabeldoorvoeringen tussen de buitenkast en de pompput in de buitenkast na montage 

van de kabels gasdicht afsluiten met siliconenkit; 
• kabels in grond middels mantelbuizen beschermen. Mantelbuizen voorzien van trekkoord en 

dimensioneren op een vullingsgraad van maximaal 70%; 
• de kabels van de pompmotoren via een beschermbuis direct aansluiten op de 

aansluitklemmen. Elke kabel afzonderlijk deugdelijk op trek ontlasten; 
• kabels in de put deugdelijk bevestigen. Loshangende kabels mogen het uithijsen van de 

pomp niet belemmeren of door het uithijsen beschadigd kunnen worden; 
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• kabels onderin de schakelkast op de kabelopvangrail monteren met behulp van van KSV-
beugels of beugels van gelijke hoedanigheid; 

• de afscherming van signaalkabels aan één zijde met de aardrail verbinden. De andere zijde 
afwerken met een krimpkous; 

• in kabels meegevoerde PE-leidingen afwerken op klemmenrail gemonteerde, aardklemmen 
(geel/groen). Hiertoe een aardverbinding aanbrengen tussen de aardrail en de klemmenrail. 
Deze methode is toegestaan voor de, volgens de voorschriften goedgekeurde, maximale 
aderdoorsnede; 

• bij gebruik van ty-raps als trekontlasting deze om de 50 cm bevestigen. 
• bekabeling hangende drukmetingen middels tie-wraps vastklemmen aan RVS staalkabel. 

Tevens de hoogwater vlotter met kabel op dezelfde wijze bevestigen aan de staalkabel; 
• RVS staalkabel met bekabeling bevestigingen aan een ophangbeugel. De ophangbeugel 

zodanig plaatsen dat de kabel omhoog getrokken kan worden vanaf het betondek; 
• voedingskabels, alsmede kabelwartels van door frequentieomvormer geregelde 

aandrijvingen dienen te voldoen aan de EMC-richtlijn en de installatievoorschriften van de 
fabrikant; 

• hiervoor bij frequentiegeregelde aandrijvingen EMC wartels op alle kabels van 
frequentiegeregelde pompen en niveausensoren toepassen; 

• hiervoor afgeschermde kabels en stalen lasdozen toepassen om een volledig gesloten 
stroomkring te waarborgen. 
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6 BEPALINGEN 

6.1 Loonkosten en brandstofbestanddelen 
Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen 
geschiedt geen verrekening. 

6.2 Verplichtingen van de opdrachtnemer 
De opdrachtnemer overtuigt zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in, 
respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. 
Hiertoe doet hij ten minste 1 week en ten hoogste 3 weken vóór de uitvoering van het werk een 
KLIC-melding. (www.kadasterk.nl/klic) 

6.3 Algemene verkeervoorzieningen 
Afsluiten van de rijbaan is niet toegestaan. Indien een gedeelte van de rijbaan of de wegberm 
gebruikt wordt voor werkzaamheden, dan moeten verkeersvoorzieningen worden getroffen conform 
CROW publicatie 96b. De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het 
verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Alle hiermee 
gemoeide kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en dienen onderdeel uit te maken van de 
inschrijfsom. 

6.4 Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid van woningen en/of bedrijven dient te allen tijde gehandhaafd te blijven, 
bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen c.q. loopschotten en / of rijplaten. 
Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer en dienen onderdeel uit te 
maken van de inschrijfsom. 

6.5 Bestaande vegetatie 
De opdrachtnemer dient er alles aan te doen om de bestaande vegetatie te behouden en in alle 
redelijkheid in oude staat terug te brengen. Daar waar sprake is van gevaar voor schade aan bomen 
en/of boomwortels dient eerst contact te worden gezocht met de opdrachtgever. Indien twijfel 
bestaat, dient voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtnemer een rapportage te 
worden gemaakt, betreffende de huidige situatie van het werkterrein, voorzien van foto’s. 
Klachten  van bewoners en de hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de 
opdrachtnemer en kunnen niet aan de Opdrachtgever worden doorberekend. 

6.6 V&G Coördinatie 
Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de opdrachtnemer. Door de opdrachtnemer dient voorafgaand aan de 
werkzaamheden een V&G plan te worden ingediend. 



 

 

Standaard PvE Gemalen gemeente Midden Groningen, versie 1.04 

 
 
 

30 

6.7 Milieueisen 
Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm dienen door de opdrachtnemer 
te worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en dienen door de opdrachtnemer te 
worden afgevoerd en gestort. 

6.8 Vrijgekomen materialen 
Alle vrijgekomen materialen dienen door de opdrachtnemer voor eigen rekening te worden 
afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstantie. Alleen materialen welke voor de opdrachtgever 
waarde hebben dienen te worden afgevoerd naar de gemeentewerf, locatie van Necktraat 13 
Hoogezand, van de Opdrachtgever, locatie Hoogezand en  blijven hiermee eigendom van de 
Opdrachtgever (in nader overleg). Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het werk en 
komen voor rekening van de opdrachtnemer. 

6.9 Producten die door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld 
Door de opdrachtgever zullen geen producten ter beschikking worden gesteld, tenzij anders 
aangegeven. 

6.10 Bedrijfsgereed achterlaten van de installaties 
Alle installaties dienen bedrijfsgereed achter gelaten te worden.  
Pompen, terugslagkleppen en leidingwerk moeten zijn ontlucht. Er dient gecontroleerd te worden 
dat de pompen op volle capaciteit kunnen draaien (aan de hand van de daarbij behorende nominale 
stroom)  voordat men de installatie verlaat. 
De putten, kelders en kasten dienen na het onderhoud op de juiste wijze afgesloten te worden. 
Bedieningsschakelaars dienen in dezelfde stand achtergelaten te worden als bij de 
aanvang van de werkzaamheden. 
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7 PROCES EISEN 

In dit hoofdstuk staan paragraafsgewijs de eisen die de Opdrachtgever stelt aan het proces bij het 
ontwerp, de realisatie en de oplevering van een installatie.  
 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 

• Aanbieding 
• voorschriften 
• verplichtingen opdrachtnemer 
• procesfases 
• documenten en procedures 

7.1 Aanbieding 
Tenzij anders aangegeven bevat de aanbieding  in ieder geval een: 
 

• Schematische opstellingstekening (detailtekening) 
• Duidelijke omschrijving van zijn leveringsomvang met opgave van alle aangeboden componenten 

en afwijkingen van de toe te passen fabrikaten en type; 
• Grafiek van de aangeboden pompen met daarin opgenomen: 

a. het werkpunt van de pomp bij enkelloop (capaciteit en opvoerhoogte aangeven); 
b. stroomsnelheid in de persleiding in en buiten het gemaal en de NPSH kromme; 
c. opgenomen vermogen in het werkpunt; 

• Opgave van levertijden met globale planning. 
 

Uitgangspunt voor het bepalen van het werkpunt van de pompen is een zo gunstig mogelijk 
energieverbruik. De diameter van de persleiding en de capaciteit van de pomp moeten op elkaar 
afgestemd zijn. De uiteindelijke pompcapaciteit mag nooit kleiner zijn dan de gewenste pompcapaciteit, 
wel groter, maar zal de gewenste pompcapaciteit zoveel mogelijk moeten benaderen. 
 
Indien van toepassing bevat de aanbieding ook een toelichting die de gelijkwaardigheid aantoont van 
zaken waarin afgeweken wordt van de offerteaanvraag of PvE 
 
Binnen 20 werkdagen na opdrachtverstrekking dient de opdrachtnemer een gedetailleerde 
opstellingstekening met stuklijst, elektrische schema’s en een planning ter goedkeuring in. 
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7.2 Voorschriften, richtlijnen, bepalingen, normen en eisen 
 
Op de aanbieding zijn in ieder geval de volgende voorschriften van toepassing. 
 
De in dit PvE bedoelde vigerende voorschriften, richtlijnen, bepalingen, normen en eisen, of hun 
vervanger, gelden zoals ze drie maanden voor de dag van opdracht verstrekking luiden, voorzover ze 
ter zake dienen en in dit PVE niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken. 
 
Op de opdracht zijn de hierna genoemde documenten van toepassing als waren zij letterlijk in dit PvE 
opgenomen:  

• Alle op het werk betrekking hebbende normen, regelgeving en voorschriften van de NEN 
(Stichting Nederlands Normalisatie Instituut). 

• De door het NEN (Stichting Nederlands Normalisatie Instituut) geaccepteerde DIN-, ISO- en EURO 
normen. 

• De keuringseisen uitgegeven door KEMA, KIWA, VISA, KEM, KOMO en GASTEC. 
• Alle krachtens de, door de Europese Commissie opgestelde Machinerichtlijn, EMC-richtlijn, 

Laagspanningsrichtlijn en ATEX-richtlijn van toepassing zijnde normen. 
• Gepubliceerde kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen van de N.V. tot Keuring van 

Elektrotechnische Materialen KEMA. 
• Installatie-, montage- of andere voorschriften van leveranciers. 

7.3 Verplichtingen van de opdrachtnemer 

7.3.1 Continuïteit	
In geval van renovatie de werkzaamheden aanééngesloten uitvoeren, telkens in een periode van 
maximaal 8 uur. Zonodig zorgt de opdrachtnemer voor een voorziening om het functioneren van de 
riolering te waarborgen. 
 
Uitbedrijfstellingen van rioolgemalen en inbedrijfnames van tijdelijke voorzieningen mogen alleen 
worden uitgevoerd bij droog weer. Bij droog weer is de uitbedrijftijd van een rioolgemaal maximaal 8 
uur tenzij anders aangegeven in de aanvraag. Uitbedrijfstellingen en inbedrijfnames van tijdelijke 
voorzieningen minimaal twee weken tevoren aanvragen bij de Opdrachtgever. De dag van tevoren 
wordt geeft de Opdrachtgever een ‘GO / NO GO’ signaal af. Uitstel van werkzaamheden door slecht 
weer is niet verrekenbaar. 

7.3.2 C.A.R.	Verzekering	
	
De opdrachtgever  beschikt zelf over  een Constructie All Risk verzekering.  
 

7.3.3 Veiligheid	&	gezondheid	
Het personeel: 

• werkt veilig en vakkundig. 
• gebruikt beschermende kleding, veiligheidsbril, rubberhandschoenen en geschikte 

hijswerktuigen. 
• neemt persoonlijke hygiëne in acht. 
• verzorgt opgelopen wondjes. 
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De opdrachtnemer meldt persoonlijke ongelukken direct aan de opdrachtgever. 
 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn personeel en 
onderaannemers. 

7.3.4 Garantie	
Alle onderdelen vallend onder het werk moeten worden gegarandeerd en wel voor een termijn van 12 
maanden, te rekenen vanaf de data van oplevering.  
Onder de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer wordt onder meer verstaan:  

• het repareren of vervangen van onderdelen welke fabricagefouten vertonen; 
• het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van onnauwkeurige montage.  

 
Werkzaamheden die voortkomen uit de garantieverplichting zijn niet verrekenbaar. 
 
De volgende oorzaken vallen buiten de garantieverplichtingen:  

• pomp verstoppingen en verstoppingen van de persleiding. 
• verkeerd gebruik. 
• extreme vervuiling. 

 
De garantie geldt vanaf de in gebruik name van het betreffende onderdeel tot aan de oplevering van 
het werk. Daarnaast gaat de garantieperiode in op de dag van de oplevering.  
 
Voor werkzaamheden uitgevoerd tijdens de garantieperiode geldt na herstel een extra 
garantieperiode van 12 maanden voor de desbetreffende onderdelen. 

7.4 Procesfases 
Tijdens de bouw worden een aantal fases doorlopen. De Opdrachtgever maakt onderscheid in een 
tweetal fases, te weten de engineeringfase en de fabrikagefase. Elke fase wordt gestart en afgesloten 
met een goedkeuringsprocedure.  
	

7.4.1 Engineeringsfase	
De engineeringfase start nadat door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt. Tijdens de 
engineeringsfase (detail ontwerp) stelt de opdrachtnemer de benodigde werkdocumenten op en dient 
deze 'ter goedkeuring' in bij de Opdrachtgever. De opdrachtnemer bepaalt voor aanvang van het 
tekenwerk de maatvoering in het werk (inmeten). 
 
De Opdrachtgever controleert de documenten uit de engineeringfase op hoofdlijnen. Goedkeuring 
door de Opdrachtgever ontheft de opdrachtnemer daarom op geen enkele wijze van zijn 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. 
 
Na goedkeuring dient de opdrachtnemer de documenten definitief 'voor uitvoering' in en gaat hij over 
naar de fabricagefase.  
 
Als bewijs van goedkeuring zal de Opdrachtgever één voor "gezien/definitief" gestempeld exemplaar 
van het desbetreffende schema, de desbetreffende werktekening of berekening aan de 
opdrachtnemer terugzenden. 
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7.4.2 Fabricagefase	
Tijdens de fabrikagefase worden de onderdelen geproduceerd, geleverd, geinstalleerd en wordt de 
installatie in bedrijf genomen. 

Factory Acceptance Test (FAT) 

De FAT vindt alleen plaats wanneer hier door de Opdrachtgever specifiek om wordt gevraagd. In dit 
geval dient de FAT voor rekening van de opdrachtnemer te worden uitgevoerd. 
 
Na productie van de betreffende onderdelen worden deze door de opdrachtnemer vóór levering op 
het werk getest met een zogenaamde Factory Acceptance Test (FAT). In de FAT worden de betreffende 
onderdelen door de opdrachtnemer gekeurd en functioneel getest. 
 
De opdrachtnemer stelt het voor de FAT benodigde testprotocol op en dient deze tenminste 10 
werkdagen voor de FAT ter goedkeuring in bij de directie. De Opdrachtgever geeft aan of zij bij de FAT 
aanwezig zal zijn. Uiterlijk 10 werkdagen na de FAT dient de opdrachtnemer het volledig ingevulde 
testprotocol ter kennisname in bij de Opdrachtgever. 
 
De volgende onderdelen worden middels een FAT afgenomen: 

• pompen 
• schakelkast 

Droge en natte test  

Nadat alle onderdelen zijn geleverd en geïnstalleerd worden de elektrische onderdelen eerst ‘droog’ 
getest, o.a. op werking en draairichting. Nadat de opdrachtnemer heeft aangetoond dat alle installaties 
correct zijn aangesloten en beveiligingen e.d. zijn gecontroleerd, zodanig dat de installatie veilig in 
bedrijf genomen kan worden, kan worden overgegaan tot de natte testen. Bij de natte testen wordt 
de installatie volledig functioneel getest met behulp van schoon water. 

Site Acceptance Test (SAT) 

De Site Acceptance Test (SAT) vindt plaats na een succesvolle natte test van de gehele installatie. In 
aanwezigheid van de Opdrachtgever wordt de gehele installatie visueel geïnspecteerd en functioneel 
getest in combinatie met de aangesloten veldapparatuur. De opdrachtnemer stelt tijdens de SAT alle 
benodigde (hulp)middelen ter beschikking welke voor uitvoering van de test noodzakelijk zijn. 
 
De opdrachtnemer stelt het voor de SAT benodigde testprotocol op en dient deze tenminste 10 
werkdagen voor de SAT ter goedkeuring in bij de Opdrachtgever. 
 
Nadat de SAT succesvol is verlopen en de volledige installatie in bedrijf is gesteld, verzoekt de 
opdrachtnemer mondeling tot oplevering. In overleg met de Opdrachtgever wordt een afspraak 
gemaakt voor een opname t.b.v. de oplevering. De opdrachtnemer bevestigd het verzoek tot 
oplevering schriftelijk. De opmerkingen (restpunten) van de Opdrachtgever voortkomende uit de 
SAT/inbedrijfstelling van de installatie zijn voor de opname opgelost. 

7.4.3 Oplevering	
De opdrachtnemer: 

• Levert de onderhouds-, bedienings, en bedrijfsvoorschriften aan; 
• Voorziet de bedieningsvoorschriften van complete installatietekeningen met stuklijst van de 

mechanische en elektrische installatie 
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• Levert foto’s aan van de installatie bij gereed (situatiefoto van de installatie in zijn omgeving, 
binnenzijde buitenopstellingkast, mechanische installatie en overige voorzieningen) 
 

En verklaart schriftelijk dat de installatie voldoet aan de :  
• Richtlijn elektromagnetische Comptabiliteit (2004/108/EG) 
• Laagspannings richtlijn (2006/95/EG) 
• NEN-EN 50081-1 
• NEN-EN 50082-1 
• NEN-EN 60204-1 
• NEN 1010 
• NEN3140 en eisen van Arboned. 
• NEN-EN 60-439 
• aansluitvoorwaarden van nutsbedrijven. 
• CE-Markering. 

	

7.4.4 Wijzigingen	
Indien de opdrachtnemer meent aanspraak te hebben op verrekening in verband met wijzigingen, 
meldt hij dit vóóraf onmiddellijk schriftelijk aan de Opdrachtgever of brengt hij dit bij de 
eerstvolgende bouwvergadering ter sprake brengen.  
 
De Opdrachtgever moet in de gelegenheid worden gesteld de nodige maatregelen te treffen 
teneinde eventueel meerwerk te beperken dan wel te voorkomen. 
 
De opdrachtnemer moet de gegevens benodigd voor de beoordeling van de desbetreffende 
werkzaamheden gespecificeerd aan de Opdrachtgever verstrekken. Bijlagen, offertes, facturen van 
leveranciers en dergelijke in tweevoud indienen. 
 

7.5 Documenten en procedures 
De opdrachtnemer dient tijdens engineeringfase de volgende ontwerpdocumenten digitaal ter 
goedkeuring in bij de Opdrachtgever: 
 
Pomp 
 

• Omschrijving pomptype, incl. waaier en vermogen; 
• Pompcurve(s), inclusief Q,H kromme met werkpunt in enkelloop en (indien van toepassing) in 

samenloop; 
• Rendementscurve, waaruit de rendementen in enkelloop en samenloop kunnen worden 

nagegaan. 
 
Bouwkundig 

• Overall opstelling en sparing tekening 
 
Werktuigbouwkundig  

• maatvoeringstekeningen van de installatieonderdelen; 
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• opstellingstekeningen van de installatieonderdelen, compleet met leidingwerk, hulpapparaten en 
toebehoren etc. 

 
Elektrotechnisch 

• elektrotechnische en besturingstechnische tekeningen, as built (bestaande uit voorblad, 
inhoudsopgave, verklaring kleur/klem/component/draad/kabelcodering, hoofd- en 
stuurstroomschema’s, klemmenstrook/kabellijst, kastaanzicht en indelingstekeningen, 
opstellingstekeningen en materiaallijst.); 

• opstellingstekeningen (licht- en krachtinstallatie); 
• I/O lijst 
• bedrijfs- en bedieningsvoorschriften 
• uitgebreide gebruikershandleiding 
• beknopte gebruikershandleiding 
• toegepast protocol van het telemetriesysteem 

7.5.1 Controlestatus	
De Opdrachtgever (aangewezen controleur) voorziet de werkdocumenten van één van de 
onderstaande keuringsstempels ter vastlegging van de controlestatus. 
 

Stempel Status 
Zie opmerkingen voldoet niet aan de in het PvE of offerteaanvraag vermelde 

voorwaarden; werkdocument in overeenstemming brengen met de 
bestekeisen 

Gezien behoudens opmerkingen zie opmerkingen op werkdocument; werkdocument aanpassen en als 
definitief indienen 

Gezien/definitief er zijn geen opmerkingen op het werkdocument voor uitvoering, 
bestelling materialen en voor productie 

 
Ten behoeve van controlewerkzaamheden rekenen met een reactietijd van 10 werkdagen. De 
opdrachtnemer dient in de planning hiermee rekening te houden. Bij het opzetten van de planning, 
uitgaande van afgestemde en volledige engineeringdocumenten tussen de disciplines, minimaal 
rekening houden met 2 controleronden door de Opdrachtgever.  

7.5.2 Verstrekken	voor	definitief	
Binnen 10 werkdagen nadat de opdrachtnemer door de Opdrachtgever in kennis is gesteld, dient de 
opdrachtnemer deze voor “gezien/definitief’ verklaarde werkdocumenten voor uitvoering in bij de 
Opdrachtgever. Digitaal in pdf formaat. 

7.5.3 Verantwoordelijkheid	voor	werkdocumenten	
De controle door de Opdrachtgever en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen 
van de werkdocumenten ontheffen de opdrachtnemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door 
hem verrichte ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst 
voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien. In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de 
U.A.V. blijft de opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade welke het gevolg is van foutieve weergave 
op de revisiedocumenten. 
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7.5.4 Onderhouds-	en	bedieningsvoorschriften	
De opdrachtnemer verzamelt alle werkdocumenten, onderhouds-, bedienings-, en 
bedrijfsvoorschriften van de betrokken disciplines/onderaannemers. De voorschriften tenminste 10 
werkdagen voor oplevering digitaal op een USB stick aanleveren.  
 
Na afloop van het project dient een digitale versie (pdf)  met hierin de definitieve bescheiden van de 
hierboven onder 7.5 benoemde documenten te worden aangeleverd, inclusief : 
 
- keuringsrapport NEN 1010 of NEN 3140 
- aardingsstaat 
 
Werkdocumenten welke vervaardigd zijn met een CAD-systeem dienen digitaal te worden 
aangeleverd (autocad 2012 of lager of Microstation versie V8i[ss3] Deze dienen tevens in PDF-
formaat op USB te worden aangeleverd. De bestanden mogen niet gecomprimeerd zijn. 
Alle documenten dienen te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. 
 
De voorschriften en documenten voorzien van duidelijke vermelding van: 

• naam en adres opdrachtnemer en directie; 
• telefoonnummer(s) voor geval van storingen; 
• projectbenaming; 
• gemaalnummer; 
• opdrachtnummer; 
• besteknummer; 

 
De documentatie aanleveren en ordenen volgens de onderstaande indeling: 
 

• Algemene omschrijving van het werk en de installatie; o.a. de gegevens die aan het ontwerp 
ten grondslag liggen, een en ander over te nemen uit de offerteaanvraag. 

• Bedieningsvoorschriften; Gebruik- en bedieningsaanwijzingen, waarin een opgave van de 
handelingen die moeten worden verricht bij mogelijk optredende storingen. 

• Onderhoudsvoorschriften; Opgave van periodieke onderhoudswerkzaamheden, waaronder 
een smeerschema; tevens opgave van fabrikaat, type en viscositeit van de eerste olievulling 
van tandwielkasten etc. 

• Documentatie pompen; Garantiegrafieken (pompcurve) en beproevingsgegevens, alsmede 
keuringscertificaten en materiaalattesten. 

• Opstellingstekeningen, met juiste peilmaten in mNAP, en materiaallijsten. 
• Definitieve elektrische schema’s bestaande uit voorblad, inhoudsopgave, verklaring 

kleur/klem/component/draad/kabelcodering, hoofd- en stuurstroomschema’s, 
klemmenstrook/kabellijst, kastaanzicht en indelingstekeningen, opstellingstekeningen en 
materiaallijst. 

• Documentatie appendages zoals afsluiters, kleppen en luiken 
• Documentatie instrumentatie en eventueel toegepaste frequentieomvormers. 
• De vereiste CE-verklaringen, IIA verklaring en inspectierapport elektrotechnische installatie. 
• Leverancierslijst, met typecodering van de geleverde onderdelen, met telefoonnummers en 

adres. 
 
De USB stick voorzien van labels, welke de volgende gegevens bevatten: 
 



 

 

Standaard PvE Gemalen gemeente Midden Groningen, versie 1.04 

 
 
 

38 

• naam van het project/ werk; 
• naam van de opdrachtgever; 
• opdracht/besteknummer; 
• gemaalnummer; 
• naam opdrachtnemer; 
• dossiernummer; 

datum; 

7.5.5 Overige	algemene	aspecten		
	
Zaken die niet omschreven zijn in dit PvE, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering (bouten, 
schroefjes e.d.) c.q. correct functioneren (bedrading, relais e.d.) behoren in de prijzen te zijn 
opgenomen.  
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8 Materiaalgebruik 

 
In de pompput heerst een agressief milieu. De toegepaste materialen moeten hiertegen bestand zijn. 
Voor alle onderdelen, dus inclusief bevestigingsmiddelen, RVS 316 gebruiken. Uitzonderingen zijn de: 

• pomp   : zie detaillering materiaalgebruik pompen 
• voetbocht   : nodulair gietijzer 
• balkeerklep   : RVS 304 
• persleiding   : diameter ≤ 125 mm in de put RVS 316 of HDPE mits  
      voldoende ondersteund. Bij grotere diameters gietijzer (gecoat)  
       toepassen.  Buiten de put altijd HPDE. 
• kogelkraan   : RVS 316 (tot en met DN80/90mm) 
• persafsluiter   : nodulair gietijzer 
• schuifafsluiter  : RVS 316 / kunststof combinatie (KWT of AVK) 
• muurdoorvoer : RVS 316, HDPE in combinatie met linkseals ook toegestaan bij  

       persleiding ≤ 125 mm 
• mantelbuizen  : HDPE 
• buitenopstellingskast : RVS 304 
• afdekluik   : aluminium  
• putdeksel (ZV)  : gietijzer  

 
Gietijzeren delen voorzien van een ‘twee componenten’ coating die tenminste voor 3 jaar 
gegarandeerd wordt. 
 
RVS onderdelen zoals leidingwerk deugdelijk beitsen en passiveren.  
 
Als drukklasse voor leidingdelen en appendages uitgaan van minimaal PN6. 

8.1.1 Detaillering	materiaalgebruik	putten		
De put is van beton of bij pompputten van kunststof als het ontwerp voldoende stijfheid garandeert. 
Het beton voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• hoogovencement sterkteklasse C2835 
• milieuklasse tenminste X A 2 
• betonsoort CEM III / B42.5 

In geval van renovatie de putwand voorzien van een 2 componenten coating. indien aangegeven.  
	

8.1.2 Detailering	materiaalgebruik	pompen	
• De pomp heeft een fabriekscoating die tenminste 3 jaar gegarandeerd wordt 
• Het pomphuis/oliehuis, zuigdeksel en motorhuis zijn vervaardigd uit gietijzer. 
• De pompas is vervaardigd uit roestvaststaal. 
• Voor de mechanische asafdichtingen wordt Tungsten-Carbite of Silitium-Carbite toegepast 
• De waaier is vervaardigd uit grijs gietijzer, conform EN 1561-GJL-250 of ASTM-A48-No35B. 



 

 

Standaard PvE Gemalen gemeente Midden Groningen, versie 1.04 

 
 
 

40 

8.1.3 Fabrikatenlijst	
Voor de componenten mogen fabrikaten van de volgende leveranciers gebruikt worden. Waar voor 
een onderdeel gekozen mag worden uit meer dan één fabrikaat, maakt de opdrachtnemer een keuze. 
Het is niet toegestaan voor gelijke onderdelen verschillende toegestane fabrikaten toe te passen. 
 

Toe te passen materialen Fabrikaat, type, bijzonderheden 

Hoofdschakelaar Hoofdschakelaar 
Installatieautomaten ABB 
Magneetschakelaars  Telemeqanique  24 volt 
Thermische beveiliging Schneider  
3 Fase contr.relais Carlo Gavazzi;PPB02CM48 
Aanvullende hulpcontacten Schneider 
Hulprelais Kuhnke of Finder 
Trafo 230/24 volt Naar keuze 
Signaallampen Klockner Moeller 
Resetknop Klockner Moeller 
Keuzeschakelaar hand-0-auto (tip) hangslotvergr. Kraus & Naimer 
Urenteller  Grasslin; Taxxo 102   24 volt 
Amperemeters Faget; EIV72 
Stroomtrafo voeding 10-40DC Faget; EM238 0-12A/4-20mA 
PLC Mitsubishi; FX5U-232-BD interface kaart (o.g.) 
PLC Mitsubishi, type FX5U-MR-ES, voorzien van voldoende 

digitale in- en uitgangen en een communicatie module 
FX5U-232BD (o.g.) 

PLC Mitsubishi; FX5U-4AD-E analoge ingangsmod. (o.g.) 
Modem 
 
Vermogensmeter 

fabricaat Adesys, type Severa, voorzien van X15 software 
(GPRS) 
Carlo Gavazzi, type CPT-DIN AV5 3 H A1 AX, voorzien van 1 
analoge uitgang. 

Bedieningspaneel 
Aansluitklemmen 

Schneider, type HMIS855, met 5,7” aanraakscherm en 65k 
kleurenweergave 
Weidmuller 

Codering aders.klemmen Weidmuller 
Codering naamplaatjes P-Touch 
Halleyesterkast Uriarte/HES 
Beschermbuizen PolvaHostaliet 
Wandcontactdoos looplamp CEE Form; 578 16amp 2polig 
Contactstop looplamp CEE Form; 681 
Looplamp  24v/40watt lengte kabel =10 meter incl ophanging 
Wandcontactdoos 230 volt  16 A 
Krimpschoentjes AMP  
Buitenopstellingkast  Staka of gelijkwaardig 
Radarsensor Vegapuls C11 
Rioolspindelschuif rvs KWT of AVK;  inclusief soksleutel  
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De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid alternatieven aan te bieden betreffende werkzaamheden en 
leveranties, waarbij het aan de opdrachtgever is om deze te beoordelen op gelijkwaardigheid en deze 
te accepteren of af te wijzen. 
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Bijlage 4 - voorbeeld brief communicatie 
vochtige doekjes  



 
 

  

Gemeente Midden Groningen 

Gorecht-Oost 157 

9603 AE Hoogezand  

 

Aan de bewoners/eigenaren  
van dit adres 
 
 

Zuidbroek, 22-10-2020 

Betreft: Vochtige doekjes in het gemaal zorgen voor verstoppingen 

 

Geachte bewoner(s),  

 

 

De laatste tijd zijn veel verstoppingen bij het gemaal aan de Deldenlaan 

13. Uw huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd naar dit rioolgemaal. De 

pomp in dit gemaal raakt vaak verstopt door vochtige doekjes in het water. 

Het doorspoelen van deze vochtige doekjes door het toilet is een groot 

probleem in het riool. Op de afbeelding kunt u goed zien waarom. Door de 

doekjes komt de waaier in de pomp vast te zitten, waardoor het afvalwater 

niet meer afgepompt kan worden. Deze storing kan dus voor u en uw buren 

voor veel overlast zorgen.  

Figuur 1. Vastgelopen waaier. 

 

Wij willen u vragen geen vochtige doekjes door het toilet te spoelen. In 

het toilet hoort alleen poep, plas en toiletpapier. Vochtige doekjes, 

babybillendoekjes en andere doekjes horen in de afvalbak bij het 

restafval. 

 

 

In de bijlage ter info de algemene storingskaart van de gemeente Midden-Groningen.  

 
Heeft u vragen? 
Voor vragen kunt u contact op nemen met de heer J. Kramer, medewerker beleidsuitvoering riolering & water 
van de gemeente Midden-Groningen. Hij is te bereiken op het telefoonnummer 0598 - 72 97 85. Wij vertrouwen 
erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u alvast voor uw medewerking. 

 

Gemeente Midden-Groningen 

 

Team Riolering en Water 



Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 
T. 06 53 31 64 80 
E. gerlof.huisman@anteagroup.nl 

www.anteagroup.nl 
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Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

Over Antea Group 

Antea Group is het thuis van 1500 trotse 

ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 

elke dag aan een veilige, gezonde en 

toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 

bij ons de allerbeste vakspecialisten van 

Nederland, maar ook innovatieve 

oplossingen op het gebied van data, 

sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 

de ontwikkeling van infra, woonwijken of 

waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 

rondom klimaatadaptatie, energietransitie 

en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot 

ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke 

opgave brengen wij de juiste kennis aan 

tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 

vanuit de mindset om samen voor het beste 

resultaat te gaan. Op deze manier 

anticiperen wij op de vragen van vandaag en 

de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 


