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Raadsinformatiebrief afkoppelen hemelwaterafuoer gymzaal Offenbeek en
zalencentrum de Schakel

Geachte leden van de raad,
Via deze brief informeren wij u over het afkoppelen van hemelwaterafvoeren bij
gymzaal Offenbeek en zalencentrum de Schakel.

Aanleiding
Aanleiding hiervoor is uw raadsbesluit van 29-01-2018 waarbij u heeft besloten dat we
de hemelwaterafvoeren van alle gemeentelijke accommodaties moeten afkoppelen
van het gemeentelijk riool.
Op 23-10-2018 hebben wij u door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd
over de voortgang van deze werkzaamheden.

Toelichting
Voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren bijzalencentrum De Schakel en
gymzaal Offenbeek hebben wij concrete offertes opgevraagd.
op basis van deze offertes bedragen de kosten voor het afkoppelen van deze
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ln onze raadsinformatiebrief van 23-10-20i 8 hadden we de volgende kosten
geraamd:
Zalencentrum De
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Besluit burgemeester en wethouders
Bij het vaststellen van de nieuwe onderhoudsplannen voor onze gemeentelijke
accommodaties, hebben wtj op 31 augustus j.l. echter besloten om het afkoppelen van
de hemelwaterafvoeren bij zalencentrum De schakel en gymzaal offenbeek op te
schorten.
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Dit besluit hebben we genomen vanwege het feit dat de kosten voor het afkoppelen
van deze hemelwaterafvoeren na herovenruegen bij het uitwerken van de plannen,
verre van doelmatig zijn.
Doelmatig is het afkoppelen van hemelwaterafvoeren namelijk wanneer de kosten niet
meer bedragen dan ca. € 1 0l m2 af te koppelen verhard oppervlak.

Het opschorten wordt opgeheven op het moment als er in de nabijheid van genoemde
locaties infrastructurele werkzaamheden gaan plaatsvinden waarmee we het
afkoppelen van het hemelwater kunnen combineren.
Hierbij merken wij wel op dat we externe subsidiemogelijkheden zullen onderzoeken
en/ of zullen zoeken naar mogelijkheden/ kansen bij gecombineerd uitvoeren van
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Het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren bij alle overige gemeentelijke
accommodaties is afgerond. Dit betekent dat we ca. 4870 m2 dakoppervlak hebben

afgekoppeld van ons gemeentelijk riool voor een bedrag van ca. € 53.810,--Dit komt neer op een kostprijs van ca. € 11,-m2.
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Edwin Ransz, bereikbaar via de Klantenbalie van het

info@beesel.nl.

Met vriendelijke groet,
burgem eester en wethouders van Beesel,

Nillesen,
secretaris

Bob Vostermans,

burgemeester

