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Meegegeven Aandachtspunten: 
-denk aan de veiligheid van kinderen bij realisatie van tijdelijke centrale 
wateropvang en let tevens op het gevaar voor de volksgezondheid. 
-bij ontwikkeling van woningbouwwijken zorgen dat al het hemelwater in het 
plangebied opgevangen wordt. 
-de riolering was een zegen voor volksgezondheid ten tijden van het dempen van de 
binnendommeltjes, dus bij de uitwerking zeker GEEN binnendommeltjes in Boxtel 
herintroduceren. 
 
Rekenrente wordt per jaar vastgesteld dus dat betekent dan ook een risico in de 
doorrekening voor 60 jaar. Het rioolrecht gaat bij een rekenrente van 5% met 50€ 
omhoog. 
 
Uitleg besluit 2 en dan met name de kreet 'een nader te bezien veiligheidsnivo'. Want 
er zit veel verschil tussen accepteren dat een straat iets langer blank staat of 
accepteren dat er schade aan een woning ontstaat. 
 
Welke maatregelen worden van onze burgers verwacht of kunnen ze zelf nemen op 
hun eigen perceel ter verbetering van de veiligheid voor overtollig water? Niet alle 
burgers kunnen ons inzien iets doen. 
 
Investeren in openbaar gebied kan duurder zijn dan bij mensen in de tuin, dus de 
gedachtegang snappen wij.  
 
De huidige financieringssystematiek moet bezien worden, zeker gezien de grote 
golf aan investeringen en de daarmee gepaard gaande rioolheffing. Kortere 
afschrijvingstermijnen of investering activeren zonder de afschrijving. 
 
Instemming met de wens van het college betekent concreet een extra vraag aan 
middelen van 13,7 mln, dus bovenop de noodzakelijke vervangingsinvesteringen van 
102 mln de komende 60 jaar. Het puur beperken tot de landelijke afspraken betekent 
overigens ook al een extra vraag van 8,6 mln. 
 
Door interne renteverlaging, de rekenrente, nemen de kapitaallasten af met 32 mln 
en zijn de geuite voorkeuren van het college te betalen. 
 
Wateroverlast Oost heeft vanuit de eerste 2 uitgevoerde fases al 1 mln. m3 
hemelwater middels drainage in 2014 afgevoerd. Een goede investering dus waarbij 
we enerzijds weten dat drainage zich moet settelen, dus nog meer af zal voeren dan 
in 2014,en er anderzijds nog gebiedjes in Oost zijn die nu nog niet optimaal kunnen 
profiteren van het huidige drainagestelsel. Na evaluatie van de huidige maatregelen 
kan gefundamenteerd een besluit genomen worden over een evt noodzakelijk 
vervolg en tegen welke kosten 


