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Beslispunt(en):
1. Besluiten om in te stemmen met de aanleg van een persleiding in de kern Meeuwen.
2. Besluiten om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,00.

Inleiding
Eind 2004 is een groot aantal panden in het buitengebied aangesloten op de riolering door
middel van een drukriolering. Vanuit het buitengebied loost dit drukrioleringssysteem op
vrijverval rioolstelsels in de kernen. Vervolgens wordt het rioolwater afgevoerd naar een
gemaal. Ook het vrijverval rioolstelsel in de kern Meeuwen ontvangt afvalwater vanuit het
buitengebied.
In het derde kwartaal van 2005 kwamen er klachten van bewoners uit Meeuwen die
stankoverlast ondervonden van het lozen van het drukriool Hagoort op de riolering in de
Dorpsstraat. Bewoners klagen over stank op straat, stank in de woning en stank rondom
de woning.
Er zijn diverse mogelijkheden om stankoverlast vanwege de riolering tegen te gaan. Naar
aanleiding van de klachten troffen we in 2006 al een aantal maatregelen. Hoewel de
maatregelen wel enig effect hadden bleven er helaas klachten komen.
Op 29 maart 2007 is in de dorpsraadvergadering in Meeuwen toegezegd dat onderzocht
zal worden welke maatregelen mogelijk zijn om de stankoverlast op te lossen. Op
5 juni 2007 gaven we opdracht aan ingenieursbureau Witteveen en Bos. Het bureau heeft
zijn bevindingen geformuleerd in de rapportage ‘Stankoverlast kern Meeuwen, onderzoek
oplossingsvarianten’ d.d. 19 september 2007. Witteveen en Bos noemt geurfilters,
watersuppletie, luchtsuppletie en aanleg persleiding als mogelijke oplossingen.
Om de stankproblemen exact in kaart te brengen hebben wij in november 2007 een
inventarisatieformulier opgesteld. De dorpsraad heeft dit verspreid onder de bewoners.
Van de ingekomen reacties hebben we een rapport opgesteld. Hoewel we geen duidelijke
lijn in de klachten kunnen ontdekken, blijkt wel uit de reacties dat er nog steeds
stankoverlast is in de kern Meeuwen. De bewoners kunnen niet precies aangeven wanneer
er sprake is van stank. Ze spreken elkaar tegen als het gaat om de weersomstandigheden.
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1.1 Het is gewenst dat we het probleem van de stankoverlast aanpakken.
De klachten spelen al jaren. Er moet een structurele oplossing voor komen.
1.2 De aanleg van een persleiding is de meest zekere oplossing van het stankprobleem.
We hebben al diverse maatregelen toegepast. Dit heeft helaas onvoldoende resultaat
gehad. Nu resten nog luchtsuppletie en de aanleg van een persleiding. Het effect van
luchtsuppletie is niet goed voorspelbaar en de installatie kan complicaties opleveren.
De aanleg van een persleiding geeft de beste kans dat het stankprobleem wordt
opgelost. De stank die nu ontstaat ten gevolge van de lozing van de persleiding op het
vrijverval riool wordt dan weggenomen.
1.3 Na de aanleg van een persleiding is de situatie weer zoals die was vóórdat de panden
in het buitengebied werden aangesloten. Toen waren er geen klachten over
stankoverlast in Meeuwen.
1.4 De aanleg van een persleiding kan gecombineerd worden met de reconstructie van de
N283 door de provincie. Dit levert een kostenbesparing op. De provincie moet toch
sleuven graven langs de provinciale weg en kan de aanleg van onze leiding in het werk
meenemen.
Kanttekeningen
We kunnen niet garanderen dat er na de aanleg van de persleiding geen sprake meer zal
zijn van stank in de woning. Stank in woningen wordt veroorzaakt door kapotte of slechte
huisaansluitingen en/of een missend stankslot of sifon. Huiseigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor het oplossen van deze problemen.
Financiën
De totale kosten voor de aanleg van de persleiding worden geraamd op € 50.000,00.
Doordat de aanleg kan worden gecombineerd met de werkzaamheden van de provincie
vallen de kosten lager uit dan in de eerdere begroting voor het Gemeentelijk RioleringsPlan
(GRP), die uitkwam op € 80.000,00.
In de begroting van 2008 is de aanleg van de persleiding gemeld. De kosten voor aanleg
van de persleiding worden geactiveerd. De kapitaallasten worden gedekt uit de
rioolrechten, die hiervoor zonodig specifiek worden verhoogd. Dit onderwerp zal ook
worden betrokken bij de toekomstige kostendekking van de riolering zoals die uit het vast
te stellen GRP voortvloeit.
Het vervangen of aanbrengen van stanksloten in kolken (zie aanpak/uitvoering) wordt
bekostigd uit het budget voor onderhoud riolering dat in de begroting is opgenomen.
Aanpak/uitvoering
De provincie wil de aanleg van de persleiding meenemen in de reconstructie van de N283.
De provincie hoopt nog dit jaar met de werkzaamheden te kunnen starten. Als u met dit
voorstel instemt, zetten wij het overleg met de provincie voort.
Waar in kolken stanksloten ontbraken hebben we deze weer aangebracht. Stanksloten die
niet goed werkten werden vernieuwd. Na de aanleg van de persleiding vervangen we de
open putdeksels door dichte exemplaren.
Communicatie
Via een nieuwsbrief zullen we de bewoners informeren over uw besluitvorming. Daarin
adviseren wij hen ook over de maatregelen die zij kunnen treffen wanneer zij last hebben
van stank in de woning. Verder willen wij de dorpsraad een brief sturen.
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Opmerkingen
Op de gebruikelijke wijze liggen de volgende bijlagen voor u ter inzage:
- toelichting bij adviesnota voor B&W d.d. 1 januari 2008 over stankoverlast kern
Meeuwen;
- rapport “stankoverlast kern Meeuwen, rapport enquêteformulieren”;
- rapport “stankoverlast kern Meeuwen, onderzoek oplossingsvarianten” van Witteveen
en Bos;
- kostenraming.
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De raad van de gemeente Aalburg,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 februari 2008
en gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

besluit:
1.
2.

in te stemmen met de aanleg van een persleiding in de kern Meeuwen;
hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000,00.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
31 maart 2008,

de griffier,

de voorzitter,
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