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Onderwerp
Aanleg groene berging Koekoeksweg

Voorstel
Kennis nemen van en akkoord gaan met:
1. Openbare aanbesteding aanleg groene berging Koekoeksweg.
2. Procesverbaal van aanbesteding (zie bijlage).
3. Mandateren van E. Croonenberg voor het ondeftekenen van de opdracht voor de
aanleg van de groene berging aan de Koekoeksweg.

Inleiding
uit onderzoek van de gemeente weert is gebleken dat de huidige groene berging
onvoldoende capaciteit heeft om het overstoftwater op te vangen bij hevige regenbuien.
Hierdoor wordt er nu overstortwater, ongezuiverd, geloosd op de
Houtstraatlossi nglleu kerbeek.
Beoogd effect/doel
Ter plaatse van het voormalig sportpark aan de Koekoeksweg dient een extra groene
waterberging gecreëerd te worden. Deze locatie ligt aansluitend aan de huidige
overstortvoorziening langs de Ringbaan-oost. De huidige voorziening bestaat uit een
betonnen opvangbak met een capaciteit van 6.600 m3 en uit een groene waterberging
met een capaciteit van 22.500 m3. Om de berekende hoeveelheid water op te vangen
dient de capaciteit met circa 16.800 m3 vergroot te worden.
Dit wordt gedaan middels het creëren van een tweede groene waterberging.
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Aanvullend aan de kwantitatieve opgave heeft de gemeente Weert zich samen met het
Waterschap Peel en Maasvallei zich ten doel gesteld om de overstort niet alleen te bergen
en vertraagd te lozen, maar ook om dit water te zuiveren.
Voor het zuiveren van dit water wordt een helofytenfilter aangelegd in de vorm van een
rietveld met zandfilter. Hier vindt zuivering van het water plaats alvorens het water wordt
geloosd op de Houtstraatlosslng/Leukerbeek.

Kanttekeningen
Voor de aanleg van de groene berging zijn bomen en bosschage verwijderd. Na aanleg van
de groene berging zullen er in overleg met de buurtbewoners en Groen Weert bomen
aangeplant worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Beorotingspost:
De aanleg van de groene berging komt ten laste van de voorziening
vervangingsinvesteringen riolering.
Beschikbaar bedraq:
Binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een bedrag gereserveerd van

€ 2.000.000,00 voor de aanleg van de groene berging.
Aanlegkosten (excl. voorbereiding, toezicht en uitvoeringskosten en bijkomende kosten)
zijn € 724.400,00.
Waterschap Peel en Maasvallei draagt een subsidiebedrag bij van € 689.600,00.
Resteert een bedrag van € 34.800,00 wat nog ten laste komt van het GRP.

Uitvoering/evaluatie
De realisatie van het project vind plaats van juli 2016 tot en met november 2016. Na de
realisatie gaat de beheertase in op basis van een uitgebreid beheerplan.

Communicatie/ participatie
Het inrichtingsplan is en wordt in overleg met buurtbewoners en belanghebbenden
opgesteld.

Overleg gevoerd met
Intern:
-afdeling RB
-afdeling OG
-afdeling Financiën

W. Mentens
H. Klomp, W. op het Roodt, H. Zwinselman
H. Driessens

Extern:

-Waterschap Peel en Maasvallei
-Bewoners en belanghebbenden
-Copier, adviseurs & ingenieurs voor de buitenruimte

Bijlagen
-Procesverbaal van aanbesteding
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