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Geachte bewoner(s),

In deze brief wil ik graag informeren over een aantal zaken. 

Balkeerkleppen
De werkzaamheden aan de balkeerkleppen zijn bijna helemaal afgerond.
Er zijn nog 3 boten waarbij de werkzaamheden gedaan moeten worden, met de bewoners 
heb ik contact gehad. Bij de werkzaamheden is ook o.a. naar de warmtelinten gekeken. 
Waar nodig zijn linten vervangen of gerepareerd. 

Mocht u nog vragen of klachten hebben, dan hoor ik dat graag van u.

Legionella
Wethouder van Keulen heeft uitkomsten van het onderzoek naar legionella gegeven, 
hieronder leest u zijn bevindingen:

In de brief van 16 augustus 2018 (kenmerk 7098810) meldde de gemeente dat het 
Waterbedrijf Groningen (WBG) onderzoek zou doen naar eventuele (verhoogde) risico’s voor
legionella en waar (bij wie) de verantwoordelijkheid van die risico’s ligt. Uit dit onderzoek is 
gebleken dat de drinkwaterleidingen (hoofdleiding en aansluitleiding) voldoen aan de 
daarvoor geldende normen. Op één woonboot is legionella geconstateerd. Bij de inspectie 
van die woonboot, bleek de binneninstallatie op verschillende punten niet te voldoen aan de
geldende richtlijnen en normen. 
Bij extreem hoge temperaturen is de kans op bacteriegroei in de binneninstallatie van een 
woonboot groot. Het advies van het WBG aan de bewoners van de woonboten is daarom 
(conform geldende regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)) bij 
twijfel te controleren of de drinkwaterinstallatie voldoet aan de daarvoor geldende normen. 



Het WBG geeft aan dat indien een drinkwaterinstallatie voldoet aan de geldende normen en 
alle tappunten frequent (minimaal wekelijks en bij perioden van warm weer vaker) worden 
gebruikt, de kans op kwaliteitsklachten gering is. Tot slot adviseert het WBG de bewoners op
woonboten om bij perioden van warm weer de leidingen frequent en goed doorspoelen om 
eventuele besmetting te voorkomen, zeker na een periode van afwezigheid.
Mocht in de toekomst sprake zijn van een extreme temperatuurstijging dan beziet de 
gemeente welke beheersmogelijkheden er zijn om de temperatuur van het water te laten 
dalen. 

Nutsaansluitingen 
Wethouder Van der Schaaf heeft mij gevraagd naar de risico’s bij de nutsaansluitingen 
tussen wal en schip in de Woonschepenhaven. 
In 2016 heeft de toenmalige projectleider in een brief (kenmerk 5611179) aangegeven dat 
de nuts aansluitleidingen tussen de woonboot en de steiger/combikast eigendom is van de 
bewoner (of eigenaar van de woonboot) en dat de bewoner (of eigenaar van de woonboot) 
zelf verantwoordelijk is voor eventuele noodzakelijke vervanging. Hierover waren ook door 
de aannemer bewonersbrieven verstuurd.
Als u nog oude aansluitleidingen gebruikt die mogelijk niet voldoen aan de wettelijke eisen 
(en denk hierbij ook aan de verzwaring van elektra van 25A naar 40A) dan wil ik u dringend 
adviseren om deze te laten beoordelen en zo nodig aan te laten passen.

Ondervindt u andere problemen met de nutsaansluitingen, dan kunt u contact met mij 
opnemen.

Schuren, terrassen en leges
U ontvangt binnenkort een brief namens de wethouder over de schuren, terrassen en leges. 
Dit is in een eerdere bijeenkomst met de wethouder aan u toegezegd.

Kennismaken en bestemmingsplan
In september 2018 ben in begonnen als stadsdeelbeheerder voor o.a. de 
Woonschepenhaven. Ik ben al een aantal keren op de Woonschepenhaven geweest en heb 
met een aantal mensen kennis gemaakt. 
Maar om met meer mensen kennis te kunnen maken, wil ik graag een bewonersavond 
plannen.



De projectleider van het bestemmingsplan, Rens Riechelman, wil dan ook graag aansluiten. 
Om op die avond daadwerkelijk iets te kunnen vertellen over het bestemmingsplan, is zijn 
verzoek om de bewonersavond te plannen begin/half maart.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Contactgegevens
Wilt u contact met mij opnemen dan kan dat:
Roos.broeders@groningen.nl
050-3678004
06-46265764 (bij geen gehoor graag een whatsapp bericht)

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Groningen,
namens deze, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Roos Broeders
Stadsdeelbeheerder Bijzondere Woonvormen
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