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 Griffie 3. Bestuur\7115 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.    Z-1175 

Raadscommissie 06-04-2017 

Agendanummer  5 (aangevuld)  

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

Vervolgvragen van de fractie van GroenLinks Hillegom d.d. 17-02-2017 inzake 

wateroverlast aan de Oude Weerlaan 

Naar aanleiding van het antwoord op onze laatste vraag heeft onze fractie een aantal 

vervolgvragen. Omdat er in februari geen gelegenheid is om deze in een 

raadsvergadering te stellen, willen we ook deze vragen neerleggen in de vorm van 

schriftelijke vragen conform RvO art. 31. Wij verzoeken om schriftelijke beantwoording. 

 

1.  In het antwoord op onze laatste vraag wordt gesteld dat de gemeente "hier geen 

 verantwoordelijkheid heeft  en dientengevolge ook geen aansprakelijkheid 

 aanvaardt". Betekent dit ook dat de gemeente hier geen zorgplicht heeft zoals 

 genoemd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan? 

 

Antwoord: De zorgplicht zoals vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is 

hier niet aan de orde, omdat er geen beroep op is gedaan.  

 

2.  Welk onderzoek heeft plaatsgevonden en wat waren hiervan de resultaten waaruit 

 blijkt dat de gemeente hier geen verantwoordelijkheid heeft? 

 

Antwoord: Op initiatief van de betrokken bewoners, en op initiatief van de door de 

betrokken bewoners aansprakelijk / aangesproken gehouden partijen, zijn meerdere 

onderzoeken uitgevoerd. Het meest recent is de onderzoeksrapportage van de 

gerechtelijk deskundige, de heer Sman. We hebben de ons bekende 

onderzoeksrapportages afgedrukt, en gebundeld. Bij de griffie kunt u een ordner met 

onderzoeksrapportages inzien. 

 

3.  Kan de raad inzage krijgen in het rapport van dat onderzoek? 

 

Antwoord: Bij de griffie kunt u de bij ons bekende onderzoeksrapportages inzien. 

 

Op de overige vragen/antwoorden komen we zo nodig terug bij de aangekondigde 

presentatie van het Hoogheemraadschap in de raadscommissie van 9 maart. 
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Vragen van de fractie van GroenLinks Hillegom d.d. 23-03-2017 inzake evaluatie 

jaarwisseling 

Het college heeft onlangs een evaluatie van de laatste jaarwisseling aan de raad 

gestuurd. Hierover heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen. 

1. Het in de evaluatie genoemde schadebedrag is exclusief manuren. Hoeveel 

bedraagt de schade inclusief deze manuren? 

2. Welke kosten kunnen wel en welke niet worden opgevangen onder de huidige 

budgetten? 

 

Voorafgaand aan de jaarwisseling heeft de burgemeester duidelijk afstand genomen van 

het gedrag van inwoners voor zover dat tot schades aan gemeentelijke eigendommen 

heeft geleid en dit onacceptabel genoemd. In de conclusies van de nu opgestelde 

evaluatie wordt het gebruik van zwaar vuurwerk en de vernielingen die daarmee gepaard 

gaan benoemd als een zorgpunt. 

3. Hoe moeten wij dit lezen in relatie tot het eerdere 'onacceptabel'? 

 

De evaluatie sluit af met de aanbeveling om de aanbevelingen gedaan bij de vorige 

jaarwisseling te continueren. Inmiddels heeft het college besloten om deze aanbeveling 

over te nemen. 

4. Verwacht het college dat de in deze aanbeveling genoemde maatregelen bij de 

volgende jaarwisseling voldoende zullen zijn om deze vorm van vandalisme en 

het gebruik van zwaar vuurwerk terug te dringen? Zo ja, waarop baseert het 

college deze verwachting? 

5. Heeft het college ook andere maatregelen overwogen? 

 

 

Vragen van de fractie van GroenLinks Hillegom d.d. 24-03-2017 inzake 

asbestverwijderingsbesluit 

Ingevolge het asbestverwijderingsbesluit 2024 is het vanaf dat jaar niet meer toegestaan 

om asbest materialen te bezitten. Dit houdt dus in dat alle bestaande asbest materialen 

uiterlijk in dat jaar verwijderd dienen te zijn. Gemeenten hebben de taak om bedrijven 

en particulieren te informeren over asbestregelgeving en over de verwijdering ervan. 

 

1. Is er enig inzicht in de hoeveelheid asbestmaterialen die nog aanwezig zijn in de 

leefomgeving in Hillegom, hetzij in eigendom van de gemeente, hetzij van 

(nuts)bedrijven of particulieren? 

2. Is of komt er gemeentelijk beleid dat er op gericht is dat alle asbest materialen 

per 2014 verwijderd zijn (en waarbij voorkomen wordt dat er in 2023 een te grote 

vraag ontstaat naar de diensten van asbestverwijderingsbedrijven)? 

3. Voor zover er asbest materialen voorkomen in de openbare ruimte, heeft de 

gemeente een plan om deze te verwijderen? 

4. Momenteel worden asbest waterleidingen vervangen in de Weeresteinstraat. 

Bevinden zich in Hillegom nog meer asbestleidingen? 
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Vragen van de fractie van GroenLinks Hillegom d.d. 24-03-2017 inzake 

oplaadvoorzieningen elektrische auto’s 

We mogen aannemen dat het bezit en gebruik van elektrische auto's de komende jaren 

zal toenemen. Daarnaast is dat een ontwikkeling die we als gemeente zullen willen 

stimuleren, gezien de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal en in 2050 

klimaatneutraal te zijn. 

In dat kader is het ook belangrijk om het opladen van elektrische auto's te faciliteren. Dit 

is vooral van belang voor bezitters van dergelijke auto's die niet beschikken over een 

parkeerplaats op eigen terrein en voor het opladen zijn aangewezen op de openbare 

ruimte. 

 

1. In hoeverre wordt bij de nu in uitvoering zijnde en nog geplande reconstructie 

van de N208 rekening gehouden met oplaadvoorzieningen, bv. door loze 

leidingen onder de trottoirs en fietspaden aan te leggen t.b.v. aansluiting van een 

laadvoorziening bij een parkeerplaats? 

2. In een aantal gemeenten (waaronder Katwijk) is een pilot gehouden met het zgn. 

Verlengd Privaat Aansluitpunt. Is het college hiermee bekend? 

3. Overweegt het college om hierbij aan te sluiten en/of een uitbreiding van de 

publieke oplaadinfrastructuur? 


