
 

 

Memo Sportboulevard 

10 december 2020 

Op 8 december jl. is het raadsvoorstel "Sportboulevard – aanpassing installatie vanwege legionella" 

besproken in de commissie Sociaal. Tijdens de bespreking zijn twee technische vragen gesteld 

waarop in deze memo een nadere toelichting wordt gegeven: 

1. Een nadere toelichting op de kosten van de investering en de wijze waarop deze gedekt worden; 

2. Een toelichting op en het tijdspad van de eerste fase van de werkzaamheden.  

Toelichting dekking investering  

De totale investering bedraagt € 540.000,- exclusief BTW. De kapitaallast behorende bij deze 
investering bedraagt (op basis van de omslagrente van 3%) € 36.000,-. Deze kapitaallast komt tot 
stand door: 

Betreft: Bedrag investering: Afschrijvingstermijn: Jaarlijkse 
kapitaallasten 
(afgerond op basis 
van annuïteit):  

Sturingssysteem 
voor spoelen en 
thermostaten 

€ 250.000 15 jaar € 21.000 

Vervangen 
leidingwerk 

€ 290.000 29 jaar (aansluitend op 
resterende 
afschrijvingstermijn) 

€ 15.000 

Totaal kapitaallasten  

Kapitaallasten fase 1 

Kapitaallasten fase 2 

  € 36.000 

€ 6.900 

€ 29.100 

 

De afschrijvingstermijnen sluiten aan bij de Financiële Verordening zoals vastgesteld op 29 mei 2018. 

Bij het vervangen van het leidingwerk is gekozen om aan te sluiten bij de afschrijvingstermijn van de 

initiële investering van het casco van de Sportboulevard. De Sportboulevard is gebouwd met een 

beoogde levensduur van 40 jaar en wordt in deze termijn afgeschreven. Het sturingssysteem betreft 

een installatie en wordt in 15 jaar afgeschreven. Daarmee wordt aangesloten bij de gangbare 

(economische) levensduur van het leidingwerk en de installatie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dekking: 

Reeds begroot binnen budget en passend binnen het met € 400.000 opgehoogde 

onderhoudsbudget:   

 

 

 
  
 

2. Toelichting fase 1 

De werkzaamheden in fase 1 zijn uitgevoerd in Q2 van 2020 (opgestart in de tweede week van 

maart).  

De werkzaamheden zijn gestart nadat uit extern onderzoek bleek dat de aanpassingen aan het 

waterleidingnetwerk per omgaande moesten worden uitgevoerd om geconstateerde 

legionellabesmettingen te kunnen verhelpen. Op dat moment, is onder druk van de geconstateerde 

legionella, gestart om de meest gebruikte en risicovolle douches veilig te maken. De uitvoerende 

aannemer heeft hiervoor een open begroting opgesteld die extern is getoetst.  

We hebben kunnen vaststellen dat legionella niet meer voorkomt na aanpassing van de leidingen in 

deze fase. Indien fase 2 niet wordt uitgevoerd, moeten de resterende douches met hoge 

temperatuur worden gespoeld en speciale douchekoppen worden geplaatst wat naar schatting € 

35.000 per jaar kost. Er blijven dan ook nog veiligheidsrisico's aanwezig. 

Voor fase 2 is een bestek uitgewerkt. Hiervoor is vervolgens een aanbestedingsprocedure gevoerd. 

Gunning van de werkzaamheden vindt plaats na kredietverstrekking door de gemeenteraad.  


