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Onderwerp
Riolering woonboten De Groeve
Gevraagd besluit
Een krediet van € 80.000,- beschikbaar stellen voor aanleg riolering woonboten De Groeve.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Door het aansluiten van de woonboten op de riolering vinden er geen ongezuiverde lozingen meer
plaats op oppervlakte water en daarmee voldoen we aan onze verplichting.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De planning was dat de woonboten reeds in de periode 2002 – 2004 zouden worden aangesloten op
de riolering. Echter door de problematiek omtrent de ligplaatsen van de woonboten is dat tot nu toe
steeds met toestemming van het waterschap uitgesteld. In 2010 hebben wij aan de eigenaren een
persoonsgebonden beschikking verleend, waardoor zij tot aan het moment van verhuizing op hun
woonboot kunnen blijven wonen. Gelet hierop gaat het bij het aansluiten van deze woonboten om
voorzieningen met een tijdelijk karakter. In de communicatie naar de betrokken eigenaar/bewoners is
dit meegenomen.
Wat ging er aan vooraf
In de afgelopen jaren zijn in het kader van het project riolering buitengebied de woningen in het
buitengebied aangesloten op de riolering. De woonboten in De Groeve worden als laatste aangesloten
op de riolering. Dan is een ieder op de riolering aangesloten. Met de eigenaren is mondeling een
overeenkomst, voor de start van de werkzaamheden wordt dit schriftelijk vastgelegd. Dit betekent dat
wij de benodigde voorzieningen leveren en aanbrengen en hiervoor betalen de eigenaren
baatbelasting en rioolheffing.
Hoe informeren we de inwoners?
De eigenaren van de woonboten hebben aangegeven mee te werken aan de rioolaanleg. De verdere
voorbereidingen en inventarisaties zijn dan ook geschied in nauw overleg met de eigenaren. De
aanpassingen op de boot omvatten de levering en installatie van een pompunit en het aanpassen van
het huidige leidingstelsel van uit de keuken, wc en douche naar één verzamelleiding.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na verstrekking krediet worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De investeringskosten zijn geraamd op € 80.000,-.
De inkomsten uit baatbelasting zijn geraamd op € 6.120,-.
De dekking bestaat uit de te ontvangen baatbelasting van € 6.120,- en voor het restant, te weten €
73.880,-, bedragen de kapitaallasten structureel € 6.280,-/jr, uitgaande van afschrijving in 25 jaar en
4,5% rente ten laste van de begroting riolering.
De totale dekking bedraagt dan:
Incidenteel: € 6.120,-.
Structureel: € 6.280,- (kapitaallast).
De kosten komen voor 100% ten laste van de riolering.
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