Al een aantal jaren is het bestuur bezig om te achterhalen wat de oorzaak is van het
grote verschil tussen het aantal kubieke meters dat door PWN in rekening wordt
gebracht en de door de tuinders gebruikte kubieke meters.
Enkele keren dachten we de oorzaak gevonden te hebben:
• een grote lekkage in de waterput bij de kantine
• ongeoorloofd gebruik van water door één van de buren
• watergebruik door kantine en toiletten
Sinds de vorige ALV in maart 2017 zijn maandelijks de standen van de watermeters
bij de kantine opgenomen en het werd duidelijk dat het watergebruik nog steeds niet
verklaarbaar was.
Bij het opnemen van de watermeters op de tuinen zijn we extra goed gaan opletten
en al snel rees de vraag of de afgelopen jaren de meterstanden wel goed zijn
afgelezen.
Er zijn op de tuinen aan het Groenelaantje 3 verschillende meters in gebruik. U ziet
hieronder afbeeldingen van deze meters.

De eerste meter heeft naast zwarte ook rode cijfers, dit zijn getallen achter de
komma die bij het opnemen van de stand alleen gebruikt worden om af te ronden op
hele kubieke meters.

De tweede meter heeft een kleine uitsparing onder het laatste cijfer en dit heeft er
toe geleid dat werd gedacht dat dit een getal achter de komma was.

De derde meter heeft dit niet, maar ook hier is het laatste getal gebruikt om af te
ronden.
Voor alle zekerheid hebben we navraag gedaan bij PWN en dit heeft bevestigd dat
bij de laatste twee meters alleen hele kubieke meters worden aangegeven.
Het blijkt nu dus dat er al vele jaren (zolang deze meters in gebruik zijn) te weinig
water in rekening is gebracht bij een groot aantal tuinders. Daar het niet mogelijk is
om dat dit jaar al recht te trekken (de standen van vorig jaar zijn alleen afgerond

beschikbaar) heeft het bestuur besloten op de afrekening die u onlangs heeft
ontvangen nog op de oude manier het waterverbruik te berekenen.
Wel hebben we alle watermeters op de foto gezet en zal volgend jaar het juiste
verbruik in rekening worden gebracht. Dit kan voor een aantal van u betekenen dat
de rekening hoger uitvalt. Wij raden u dan ook aan uw meterstand regelmatig te
noteren, zodat u weet wat u gebruikt.

