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Onderwerp: aanhouden facturen VITENS

WIJ STELLEN U VOOR:
In te stemmen met:
1.
Een reserve "bluswatervoorzieningen" te vormen t.b.v. investeringen in een goede
bluswatervoorziening.
2.
De verplichting ultimo 2005 (€ 69.959,68) inzake onderhoud brandkranen en een transitorische post
ad € 11.000 voor onderhoudswerkzaamheden brandkranen, vrij laten vallen t.g.v. de exploitatie
2006.
3.
De 2 vrijgevallen balansposten van ultimo 2005, alsmede het niet bestede budget voor onderhoud
brandkranen uit 2006 doteren in de gevormde reserve "bluswatervoorzieningen".
4.
Onderzoek in het belang voor een goede bluswatervoorziening uit deze reserve te betalen.

OVERWEGINGEN
In 2005 heeft Vitens aangegeven haar beleid voor het gebruik van het drinkwaterleidingnet als
bluswatervoorziening te wijzigen. Deze wijziging is een vervolg op de notitie “drinkwater en bluswater in
evenwicht” (KIWA 1999). Deze wijziging houdt in:
•
een verdere beperking van het gebruik van brandkranen als bluswatervoorziening.
•
Structurele verhoging van de tarieven voor brandkranen per jaar.
Als reactie op de beleidswijziging van Vitens heeft brandweer Hengelo vragen gesteld aan Vitens om o.a. te
beoordelen in hoeverre de brandkranen als primaire bluswatervoorziening nog bruikbaar zijn. Een antwoord
heeft de brandweer hierop tot nu toe niet ontvangen.
Onder andere de beleidswijziging van Vitens maakt het noodzakelijk uit te zien naar andere mogelijkheden
voor een goede bluswatervoorziening. Alternatieven gaan uiteraard gepaard met investeringen en
structurele lasten.
Op dit moment onderzoekt de brandweer verschillende mogelijkheden voor een goede bluswatervoorziening.
Het onderzoek gebeurt interregionaal met de regio’s Fryslan, IJssel-Vecht en Twente, omdat zij tegen
dezelfde problemen aanlopen voor het realiseren van een goede bluswatervoorziening. In het voorjaar van
2007 zal brandweer Hengelo met een advies komen over de noodzakelijk geachte investeringen en de
jaarlijkse lasten voor een goede bluswatervoorziening. Met deze gegevens is een oordeel te geven in
hoeverre middelen efficiënt en effectief worden besteed. Nu reeds is duidelijk dat hiervoor de huidige in de
begroting opgenomen budgetten niet toereikend zullen zijn.
De tot nu toe gereserveerde budgetten zijn slechts bedoeld voor brandkranen als primaire
bluswatervoorziening. Structureel onderhoud aan brandkranen is hierin niet meegenomen.
In 2002/2003 ging men uit van een achterstand in het onderhoud van brandkranen. Om deze achterstand
weg te werken is destijds een krediet aangevraagd. De controles uit 2005 en 2006 laten echter zien dat het
noodzakelijke onderhoud een structureel karakter heeft gekregen.
Op voorhand kunnen al een indicatie van kosten worden genoemd:
•
•
•
•

P.M. voor beschikbaarheid brandkranen.
€ 15.000 voor onderhoud brandkranen
circa € 150.000 voor civieltechnische maatregelen
circa € 200.000 voor waterhuishoudkundige maatregelen
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De huidige opgenomen budgetten in de begroting zijn als gevolg van de wijzigingen in de toekomst niet
toereikend. Gedacht wordt een deel van de maatregelen te kunnen realiseren binnen ruimtelijke projecten,
het gemeentelijk waterplan en projecten van het waterschap.
In 2005 is de factuur van € 82.546,25 voor 2.670 brandkranen aangehouden (netto € 69.959,68). Dit om
de gestelde vragen richting Vitens kracht bij te zetten. Vervolgens is met Vitens afgesproken om per 1
januari 2006 uit te gaan van het nieuwe beleid voor zover daar met de brandweer overeenstemming is
bereikt. Naar verwachting zal in 2006 geen overeenstemming worden bereikt over het gebruik en de
tariefstelling voor brandkranen. De rekening voor 2006 wordt daarom eveneens aangehouden. Tevens
staat er ultimo 2005 nog een transitorische post “nog te betalen bedragen” ad € 11.000 op de balans,
welke voor het wegwerken van achterstand in het onderhoud van brandkranen was opgenomen. In het
licht van voorgaande ontwikkelingen kan deze post nu samen met de factuur van Vitens van ultimo 2005
vrijvallen ten gunste van de exploitatie 2006.
Vooruitlopend op het definitieve advies in voorjaar 2007 zal, zoals hiervoor reeds is aangegeven, het op
peil brengen van de secundaire en tertiaire bluswatervoorzienng gepaard gaan met extra investeringen,
resp. kosten. Voorgesteld wordt nu de reeds beschikbare financiële middelen voor dit doel op zij te leggen
door deze te storten in een nieuw te vormen reserve “bluswatervoorziening”.
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