Gerrie Koops
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Boonstra, Robert <r.boonstra@hunzeenaas.nl>
maandag 27 april 2015 15:47
Gerrie Koops
RE: Landelijk gebied, streekweg tegenover 4

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Hallo Gerrie,
Hiermee zijn mijn vragen voldoende beantwoord. Dank je wel. Prima geregeld zo.
Groeten, Robert

Robert Boonstra

Aquapark 5

www.hunzeenaas.nl

Beleidsmedewerker Planvorming Veendam
Telefoon: (0598) 69 3229

Postbus 195

twitter.com/hunzeenaas

Algemeen: (0598) 69 3800

9640 AD Veendam

facebook.com/waterschap

Van: Gerrie Koops [mailto:G.Koops@stadskanaal.nl]
Verzonden: woensdag 22 april 2015 16:54
Aan: Boonstra, Robert
Onderwerp: Landelijk gebied, streekweg tegenover 4

Hallo Robert,
In de reactie op het voorontwerp hebben jullie aangegeven te willen weten hoe de afvoer van afvalwater en
chemische toiletten plaatsvindt.
Er zal een rioolaansluiting worden gerealiseerd. Er wordt geen afvalwater op het oppervlaktewater geloosd.
Via de riolering zal volgens de aanvrager het volgende worden afgevoerd:
Ben uitgegaan van 60% bezetting(zelfde als stroomaansluiting) * 70 LTR gemiddelde vuilwater afvoer per
camper en 10 LTR voor de wc.
Kom ik uit op nog geen 1,5 kuub per dag volgens mij moet deze riolering dit zat kunnen verwerken.
Verder plaatsen we een tussen opvangput tussen de riolering en de sanizuil,hierdoor komt het afvalwater
gelijkmatig in de riolering.
Als er een chemisch toilet aanwezig is wordt deze gewoon in de sanizuil geloosd een chemisch toilet is
een zwaar woord voor toevoeging van anti bactierieele mengels dat betekent dus het tegengaan van gasvorming.

De aanvraag voor een rioolwateraansluiting wordt door Bert Amsing behandeld. Hij controleert ook of deze afvoer
via het riool mogelijk is. In eerste instantie lijkt hem dit geen probleem.
Zijn jouw vragen hiermee voldoende beantwoord? Ik neem de aanpassingen in de Ruimtelijke Onderbouwing op.
Met vriendelijke groet,
Gerrie Koops
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