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Geachte raadsleden, 

 
INLEIDING 
In de kern Poortugaal bevindt zich rioolgemaal Kerkstraat. Dit gemaal voert al het afvalwater van de 
kernen Poortugaal, Rhoon en de omliggende buitengebieden af naar de rioolwaterzuivering in 
Hoogvliet, Rotterdam. Dit gemaal uit 1981 met pompen uit 1994, is sterk verouderd en dient nodig 
gerenoveerd of vervangen te worden om de afvoer van afvalwater te blijven garanderen.  
  
Om inzichtelijk te krijgen wat de beste oplossing is om de afvoer van afvalwater in de komende jaren 
te garanderen zijn diverse varianten onderzocht door een extern adviesbureau. Doel was om op deze 
manier tot de maatschappelijk meest aantrekkelijke oplossing te komen. 
 
De onderstaande varianten zijn onderzocht: 

1. Renoveren van het gemaal Kerkstraat;  
2. Nieuw gemaal als Kerkstraat, met een ontvangstkelder en pompen in droge opstelling; 
3. Nieuw gemaal uitgevoerd als boostergemaal, waarbij geen ontvangstkelder nodig is; 
4. Opheffen gemaal Kerkstraat en de achterliggende systemen direct aansluiten op de leiding 

naar Rotterdam; 
5. Vervangen van het gemaal door een nieuwe zuivering. 

 
Uit de studie is duidelijk geworden dat variant 1 de maatschappelijk meest aantrekkelijke oplossing is. 
Graag informeren we u via deze raadsinformatiebrief waarom deze variant wordt uitgewerkt. 

 

KERNBOODSCHAP 
Er is gekozen om het huidige gemaal aan de Kerkstraat te renoveren. Hiermee is voor de komende 
15-20 jaar een betrouwbare afvoer van het afvalwater gegarandeerd. 

 

TOELICHTING 

Uit de studie is gebleken dat alleen variant 1,2 en 3 echt levensvatbaar zijn. Op basis van de studie en 

onderstaande argumenten is naar voren gekomen dat variant 1: Renovatie van het gemaal Kerkstraat 

de beste oplossing is. Daarom is besloten om het advies tot renovatie van het gemaal Kerkstraat over 

te nemen. Renoveren van het huidige gemaal geeft namelijk: 

 
 De kortste doorlooptijd en daarmee de minste overlast voor de omgeving; 
 Renovatie op de huidige locatie is prijstechnisch gezien de meest gunstigste oplossing 

(variant 1 : € 550.000, variant 2 : € 1.100.000, variant 3: € 1.300.000); 



 Bij renovatie worden innovatieve technieken toegepast waardoor het energieverbruik met ca 
30% zal afnemen; 

 Door renovatie zal de overlast van stank voor de omgeving tot een minimum beperkt worden; 
 Het gemaal wordt ook aan de buitenkant gerenoveerd waardoor deze qua uitstraling beter 

opgaat in de wijk. 

 

CONSEQUENTIES 
Binnen de gemeentelijk begroting is rekening gehouden met de renovatie van het gemaal. Hierbij 
wordt de renovatie bekostigd door de gemeente en het Waterschap Hollandse delta waarbij het 
waterschap 78,78% van alle kosten op zich neemt. Als voorlopige raming voor de renovatie van 
gemaal Kerkstraat is een bedrag van €550.000 excl. BTW en voorbereidingskosten gecalculeerd.  
 
Tijdens de renovatiewerkzaamheden zal er met name door het werkverkeer, lichte overlast zijn in de 
omgeving. Tevens zal de stankoverlast tijdelijk wat toenemen. Na renovatie zal het gemaal een 
eigentijdse uitstraling hebben en zal eventuele overlast door stank tot een minimum beperkt zijn.  

 

VERVOLG 
De planning is om de uitvoering in het laatste kwartaal 2020 te starten met uitloop naar het eerste 
kwartaal 2021. Voorafgaand worden de omwonende per brief op de hoogte gesteld van de komende 
werkzaamheden. Aansluitend wordt er een persbericht in lokale krant geplaatst. Naast de 
omwonendenbrief zal er voorafgaand aan de werkzaamheden een of meerdere 
informatiebijeenkomsten georganiseerd worden specifiek voor de omwonenden van het gemaal. Dit 
zal alleen plaatsvinden mits dit verantwoord is. 
 
Na afronding van het project zal er eind Q2 2021 een evaluatie met de buurtbewoners op het gebied 
van stank plaatsvinden. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 

    

 

 

 


