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Onderwerp Rioolaansluiting. 

Geachte heer, mevrouw,

Uw woonschip is op dit moment nog niet op de riolering aangesloten. De gemeente Groningen 
en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest willen daar graag verandering in 
brengen, en hebben het WCG gevraagd te helpen bij de voorbereiding daarvan. Met deze brief 
willen wij u inlichten over het Plan van Aanpak, de mogelijkheden en de consequenties. 

Duurzaamste stad.
Samen met de waterschappen streeft de gemeente naar schoon water in sloten, grachten en 
meren. Dit streven past bij de ambitie van Groningen om de duurzaamste stad te worden en bij 
de steeds strengere eisen vanuit de Europese Unie. Hierdoor zullen er aanpassingen gedaan 
moeten worden aan de huidige afvalwatervoorzieningen.  

Door veranderde wetgeving is een aansluiting op de riolering of een IBA (Individuele 
Behandeling Afvalwater) per 1-1-2009 verplicht. 

Stand van zaken.
De afgelopen drie jaren heeft de gemeente al veel ervaring opgedaan met 
het saneren van de afvalwaterlozingen van ruim 430 schepen in de stadswateren van 
Groningen. De belangrijkste uitgangpunten van dat project zijn ook voor de Noorderhaven van 
toepassing. Alle kosten voor aanleg en voor het onderhoud in de eerste drie jaar zijn voor 
rekening van de gemeente. Voor u zijn er, behalve de jaarlijkse gemeentelijke rioolheffing, 
dus GEEN kosten aan verbonden. Na deze drie jaar is de gemeente verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de installaties op de wal. Het onderhoud van de installatie op uw woonschip is 
dan uw verantwoordelijkheid. Dit is niet anders dan bij woningen 'op de wal'.

De gemeenteraad heeft voor dit project geld beschikbaar gesteld. Na het afronden van dit 
project komt er niet weer zo'n gelegenheid. De kosten voor aansluiten e.d. zullen dan voor de 
bewoners/eigenaren zelf zijn.
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Inventarisatie woonschepen.
We gaan er van uit dat er in de Noorderhaven twee afvalwatersystemen toepasbaar zijn, een 
IBA of een vuilwatertank. Een IBA is een kleinschalige waterzuivering die zal worden 
geplaatst op het schip en het gezuiverde afvalwater loost op het oppervlaktewater. Een 
vuilwatertanksysteem is een buffersysteem dat uiteindelijk via een afzuiginstallaties op de 
kade in het riool loost. In de Noorderhaven komen er geen vaste aansluitingen op de riolering 
zoals bij de vaste ligplaatsen. 

De afvalwatersystemen hebben invloed op de schikking in de haven. Schepen die zijn 
voorzien van een vuilwatertank moeten nu eenmaal binnen het bereik van een afzuiginstallatie 
liggen. Het is dus belangrijk voor de verdere uitwerking van de plannen om te inventariseren 
hoeveel woonschipeigenaren een IBA overwegen en hoeveel er voor een 
vuilwatertanksysteem kiezen. In bijlage 2 van deze brief vindt u een uitgebreidere uitleg en de 
voor en nadelen van beide systemen. Ook zijn de ervaringen van twee WCG bestuursleden te 
lezen.     

Planning.
In de maanden maart en april staat de inventarisatie op de planning. Tijdens deze 
inventarisatie inventariseren we de wensen van de woonschipeigenaren en wordt door een 
scheepsexpert gekeken naar de technische (on)mogelijkheden. De uitkomsten van de 
inventarisatie zijn de basis van het gemeentelijke beleid en zullen opgenomen worden in een 
contract voor de uiteindelijke uitvoering van het project. …………voert de inventarisatie uit, 
zij hebben veel ervaring met het keuren van installaties aan boord van woonschepen elders in 
de stad. 

Intentieverklaring.
Deelname aan het project is niet verplicht, zoals het WCG heeft verteld op de bijeenkomst van 
19 september 2011 in het Heerenhuis. Het is uw keuze of u mee wilt doen aan het project of 
niet. Als u niet meedoet met het project kunt u er voor kiezen zelf een voorziening te treffen of 
dit niet te doen. Uiteraard bent u zelf verantwoordelijk voor het lozen van schoon afvalwater. 

Als u meedoet aan het project en uw boot wilt laten inventariseren kunt u de bijgevoegde 
intentieverklaring (bijlage 1) invullen en in de retourenveloppe terugsturen. Het bedrijf dat 
voor de gemeente Groningen de inventarisatie uitvoert neemt dan zo spoedig mogelijk contact 
met u op voor het maken van een afspraak. 

Om mee te doen aan het project dient u op uiterlijk 1 maart 2012 de intentieverklaring 
ingevuld te versturen in de bijgevoegde retourenveloppe!!!

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Daarnaast hopen wij u te 
hebben overtuigd dat de gemeente Groningen, in samenwerking met het WCG en het 
waterschap Hunze en Aa’s u een mooi aanbod doet om te voldoen aan de wettelijke 
verplichting. 

Mocht u na aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
heer I. de Vries van onze dienst. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer (050) 367 8560.
Ook kunt u contact opnemen met het Woonschepen Comité Groningen via de website: 
www.woonschepencomite-groningen.nl

http://www.woonschepencomite-groningen.nl/


Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

J.J. Tuithof,
vakdirecteur Stadsbeheer a.i.

Bijlage 1.

Intentieverklaring

De heer/mevrouw:…………………………………………………………………………

Straatnaam + huisnummer woonschip:…………………………………………………....



Postcode + plaats woonschip:……………………………………………………………...

Telefoonnummer (overdag):……………………………………………………………….

E-mailadres:………………………………………………………………………………...

Indien niet woonachtig op het woonschip, gelieve ook uw postadres invullen:

Straatnaam + huisnummer:…………………………………………………………………

Postcode + plaats:…………………………………………………………………………..

spreekt de intentie uit mee te willen doen met het project van de gemeente Groningen om hun 
woonschip te voorzien van een IBA of een vuilwatertanksysteem.

Datum:………………………………………………………………………………………

Handtekening:………………………………………………………………………………

Bijlage 2: Voor en nadelen systemen en ervaringen uit het “veld”

Vuilwatertanksysteem:

Voordelen:
• Kan zelf onderhouden worden.
• Lozingsgedrag is minder van belang dan bij een IBA.

Nadelen:
• Op gezette tijden dient de vuilwatertank leeggezogen te worden.
• Bij een eventuele verhuizing naar een vaste ligplaats, moet de installatie 

uitgebreid worden met een riool-  perspomp met regelkast, kosten circa 2500 euro. 
(bovenstaand punt van gezette tijden leeg halen vervalt dan).



IBA:

Voordelen:
• Functioneert zelfstandig, geen afzuiginstallatie op de wal nodig.
• Werkt ook tijdens varen, geen aansluitingen nodig in andere havens.

Nadelen:
• Het lozingsgedrag is van invloed op het functioneren van de IBA 

(bijvoorbeeld geen sinasappelsap in de gootsteen). Opnieuw opstarten duurt 5 tot 6 
weken.

• Zelf installeren is niet mogelijk. In overleg zijn wel wat werkzaamheden over te
 nemen.

Klaas Koetje over zijn Afmitech IBA:
Wij hebben voor een IBA gekozen omdat het gemakkelijk is je waterzuivering bij je te hebben 
als je vaart in plaats van dat je in havens of elders je vuilwatertank zou moeten legen. Dat 
betekent toch altijd weer extra gedoe en vaak wil je helemaal niet in havens zijn (als je er al 
kunt komen met een groot schip). Dat er een milieubewust imago rond de IBA hangt, is ook 
van belang geweest. Wij proberen zowel in energiegebruik als energieopwekking zo goed 
mogelijk rekening te houden met het milieu en in dat streven past wat ons betreft het regelen 
van je eigen vuilwaterzuivering. Daardoor lopen we ook al een beetje vooruit op een 
duurzame samenleving waarin huishoudens in toenemende mate zelfvoorzienend zullen 
moeten worden op energiegebied.

De IBA draait nu (december 2011) ruim een jaar. Het is voor ons technisch niet echt na te 
gaan of de IBA voldoende zuivert maar het Van Hallinstituut heeft dit systeem gecertificeerd. 
Er is wel een indicatie in de vorm van slib aftappen en kijken hoe het bezinkt. Het onderhoud 
is praktisch nihil en na de opstartproblemen wat betreft hoogwateralarmen die niet goed 
afgesteld stonden, merken we er eigenlijk weinig van. Het stinkt niet (wat veel mensen 
denken) behalve bij de ontluchting buiten af en toe. Het stroomverbruik heeft ons niet 
belemmerd en dat was goed na te gaan omdat we afgelopen zomer een tijd buiten de stad 
hebben gelegen en zelfs met het slechte weer volledig op zonnepanelen hebben 'gedraaid'. Het 



stroomverbruik is dus niet extreem hoog hoewel er twee pompen (een voor vuil water en een 
beluchtingspomp die ongeveer 4 tot 5 keer per uur draait) extra geïnstalleerd zijn.

Gert-Jan Braas over zijn vuilwatertank met droog toilet:
Ik heb zelf gespeeld met het IBA idee. Het oorspronkelijke IBA systeem van de gemeentelijke 
aannemer was echter veel te groot, en een andere leverancier was nog niet in beeld. Daarbij 
dacht ik ook dat een ouderwets systeem mijn schip beter verkoopbaar zou houden.
Een waterspoeltoilet wees ik af omdat het een extra vermaler en pomp zou vergen: een 
sanibroyeur. Deze zou dan in mijn woonkamer komen te staan. Dat betekende in mijn ogen 
extra stroomverbruik, veel lawaai, en zeer regelmatig onderhoud. 
Ik heb me over het droogtoilet laten informeren door Klaas Jan Wind en Andrew Saddler.  
Klaas Jan heeft een systeem van de 12 ambachten, en Andrew een systeem van Separett. 
Beide waren tevreden over hun systeem. Ik heb gekozen voor het Separett systeem. Ook ik 
ben tevreden. Het is stil, zuinig met water, vergt geen energie en is onderhoudsvrij. 

Verder blijft mijn systeem werken bij diverse soorten storingen. Hoofdzaak is dat ik bij 
stroomuitval altijd nog naar het toilet kan. Met een kleine aanpassing wordt de urine 
opgeslagen in een 5 liter tankje. Als de rioolperspomp stuk gaat, is er een overloopbeveiliging 
op de vuilwater tank. Als de opvoerpomp (een balgpomp) tussen verzameltank op het vlak en 
de vuilwatertank kapot gaat, is alleen het douchen wat lastig. Alles, behalve de pompen, is met 
standaard onderdelen gebouwd en verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt. Dus waar ik ook ben, ik 
kan zelf het systeem weer repareren.
Voor mij was het belangrijkste: zelf kunnen onderhouden en minmaal gebruik van water en 
stroom. Met mijn vuilwatersysteem ben ik daar aardig in geslaagd.

Zowel Klaas als Gert-Jan zitten in de Riool groep van het WCG en kunnen verdere toelichting 
geven indien nodig. Dat kan per e-mail: klaaskoetje@gmail.com of braas@steckelfisch.nl 

mailto:braas@steckelfisch.nl
mailto:klaaskoetje@gmail.com


Formulier uitgaande brief

In te vullen door de opsteller In te vullen door archief

Opsteller I. de Vries Reg.nr. RO     
Dst/afd. RO/EZ SB/SBH

Class.nr
.

Telefoon (050) 367 85 60
Datum 21-03-2012

Overleg gepleegd 
met

Inliggende reg.nrs.

Paraaf voor akkoord

Naam Paraaf Datum
N.a.v. de brief 
d.d./kenmerk R vd Kroef

P. Groen

Geadresseerde In te vullen door 
gemeentesecretaris

     

     

            

B en W besluit

Burgemeester

Wethouder

Wethouder

Diskette bijgevoegd Ja Nee

Onderwerp (beknopt)

Rioolaansluiting Noorderhaven
Bestandsna(a)m(
en)

Par. TVW

Par. Coll

Afschrift aan Aanwijzingen voor typekamer, repro, 
verzending etc.

Steller 

Div

Soort afhandeling door

 terug naar 
afdeling

 naar archief

 voorleggen 
aan

Bijlagen (aantal) - op


	

