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 Griffie 3. Bestuur\7115 Pia Teeuwen Schriftelijke vragen 

Nr.    Z-1175 

Raadscommissie 20-04-2017 

Agendanummer  7 (aangevuld)  

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

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? 

 

Antwoord: Het schadebedrag is € 34.000,00, waarvan bijna € 10.000,00 aan manuren is 

meegenomen. 

 

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

budgetten? 

 

Antwoord: De materiaalkosten kunnen niet binnen de huidige budgetten worden 

opgevangen, de manuren kunnen wel binnen de bestaande budgetten worden 

opgevangen. De manuren worden betrokken vanuit andere taken. 

 

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'? 

 

Antwoord: Het college is van mening dat we dit gedrag niet moeten accepteren. In de 

evaluatie wordt als zorgpunt genoemd het gebruik van zwaar vuurwerk en de 

vernielingen die daarmee gepaard gaan benoemd. Het communicatie-offensief heeft niet 

of nauwelijks gewerkt en ook uit de ervaringen van andere gemeenten blijkt dat er nog 

geen andere aanpak is gevonden die effectiever is, dat hebben wij als zorgpunt benoemd.   

 

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. 
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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? 

 

Antwoord: In 2016 is in de voorbereiding met de Veiligheidsregio expliciet nagegaan 

welke maatregelen vanuit de 19 gemeenten tot vermindering van de vuurwerkschades 

kunnen leiden. De verschillende adviezen zijn meegenomen in de voorbereiding 

jaarwisseling 2016-2017. De hoogte van het schadebedrag is sterk afhankelijk van de 

trends die er zijn in de keuze voor welke objecten worden vernield. Het vernielen van 

verkeersborden heeft een lager schadebedrag dan het vernielen van één straatkolk. 

Voorts zijn maatregelen op landelijk niveau hard nodig voor het terugdringen van het 

gebruik van (zwaar) illegaal vuurwerk. Met de aanbevelingen tracht het college schades 

ten gevolge van (zwaar) illegaal vuurwerk te beperken.  

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat op grote schaal een onderzoek doen naar 

vuurwerk. De vier grote gemeenten hebben hierom gevraagd. De uitkomsten van dit 

onderzoek worden meegenomen in de voorbereidingen van de jaarwisseling. 

 

5. Heeft het college ook andere maatregelen overwogen? 

 

Antwoord: Het college gaat actief aan de slag/ of is voornemens om nog meer preventief 

te beschermen van afvalbakken en verkeersborden. Dit vraagt echter ook een 

investering, maar een beter alternatief is, in afwachting van landelijke maatregelen om 

zwaar vuurwerk in te dammen, ons niet bekend. 

 

 

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? 

 

Antwoord: Over de inleiding bij de vragen merken wij het volgende op. Door de wijziging 

van het Asbestverwijderingsbesluit, gaat per 2024 een verbod op de aanwezigheid van 

asbesthoudende dakbedekking gelden. Het is per 2024 niet verboden om nog over 

andere asbesthoudende materialen te beschikken. Het verbod per 2024 gaat om 

materialen die in gebouwen zijn toegepast. 
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Door de jaren heen is op grote schaal asbesthoudend materiaal in de bouw toegepast. 

Bij sloop of renovatie van een gebouw moet eerst een asbestinventarisatie worden 

uitgevoerd om te bepalen of er in het pand asbesthoudend materiaal aanwezig is, 

voordat sloopwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd. In verband met het op handen 

zijnde asbestdakenverbod in 2024 voeren verschillende gemeenten inventarisaties uit 

om zicht te krijgen op de omvang van de problematiek. Het gaat hierbij om visuele 

inspecties of onderzoek met gebruik van luchtfoto’s. Op deze wijze wordt bepaald of 

een dak ‘asbestverdacht’ is. Zekerheid over de aanwezigheid van asbest in het materiaal 

kan alleen worden verkregen door middel van laboratoriumonderzoek van het materiaal. 

Gemeente Hillegom heeft geen inventarisatie uitgevoerd. Er is daarom geen inzicht in de 

hoeveelheid asbesthoudende materialen in Hillegom. 

 

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)? 

 

Antwoord: De wetgeving inzake verwijdering van asbestdaken is in 2024 van kracht en 

richt zich specifiek en alleen op ‘asbestdaken’. Op het moment van inwerkingtreding van 

deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod op 

‘asbestdaken’.  

De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van de asbesthoudende daken ligt bij de 

eigenaar van het pand. Dit betekent dat in de komende jaren bedrijven, particulieren, 

instellingen en overheden zelf de plicht hebben om in actie te komen om het 

asbesthoudend materiaal van hun dak te laten verwijderen. Acties vooraf door de 

gemeente zijn niet verplicht, tenzij het daken van onze panden betreft. Primair is het de 

verantwoordelijkheid van de eigenaren van asbesthoudende daken om te voldoen aan de 

nieuwe wetgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor de verwijdering van de 

asbestdaken van de eigen – gemeentelijke – gebouwen. 

 

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

gemeente een plan om deze te verwijderen? 

 

Antwoord: De wetgeving die komt gaat alleen over ‘asbestdaken’. Voor zover bekend 

zijn asbestdaken niet toegepast in de openbare ruimte. Ook is niets bekend van andere 

asbesttoepassingen in de openbare ruimte. 

 

4. Momenteel worden asbest waterleidingen vervangen in de Weeresteinstraat. 

Bevinden zich in Hillegom nog meer asbestleidingen? 

 

Antwoord: In Nederland zijn veelvuldig ondergrondse leidingen van asbestcement 

toegepast. De beheerder van de leiding is ervan op de hoogte of asbesthoudende leiding 

is toegepast. Op tekeningen is dit vaak ook te zien als de aanduiding AC bij de leiding is 
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geplaatst. Bij vervanging van de leidingen zullen betreffende kabeleigenaren rekening 

moeten houden met de daarvoor passende wettelijke voorschriften. 

De Omgevingsdienst heeft geen gegevens over de totale lengte van asbestcement 

leidingen in Hillegom. 

 

Ter informatie wijzen wij nog op de beantwoording van vragen die in de Tweede Kamer 

zijn gesteld over de aanwezigheid van asbestdaken 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1442.html . 

 

 

 

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? 

 

Antwoord: Nee. Wij hebben bij de voorbereiding van de herinrichting van de 3e fase 

N208 geen rekening gehouden met oplaadvoorzieningen (bijvoorbeeld loze leidingen 

onder trottoirs en fietspaden) voor volledig elektrische auto’s.  

 

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

Verlengd Privaat Aansluitpunt. Is het college hiermee bekend? 

 

Antwoord: Het college was niet bekend met de pilot Verlengd Privaat Aansluitpunt die in 

een aantal gemeenten is gehouden. 

 

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

publieke oplaadinfrastructuur? 

 

Antwoord: Nee op dit moment niet. Wij krijgen tot dusverre nauwelijks (minder dan 5 

per jaar) vragen van inwoners om oplaadinfrastructuur aan te leggen. Gezien het tot op 

heden beperkte aantal (volledig) elektrische auto’s is dat ook niet zo vreemd. In veel 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-1442.html
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gevallen kan dit in Hillegom namelijk vrij eenvoudigweg op eigen terrein plaatsvinden. 

Waar dat niet mogelijk is, kijken wij samen met de aanvragers of dit praktisch kan 

worden opgelost. Wij staan het opladen van een elektrische auto vanaf de woning dan 

toe onder enkele voorwaarden: 

- de aanvrager installeert een laadpunt op eigen terrein; 

-   er mag geen elektrische kabel over de openbare weg (rijbaan/ fietspad) neergelegd 

  worden vanwege de verkeersveiligheid; 

-  de elektrische kabel moet in goede staat zijn;  

-  de openbare parkeerplaats mag men niet claimen (deze moet beschikbaar blijven als 

 openbare parkeerplaats); 

-  de kabel dient op deugdelijke wijze te worden afgedekt met een kabelmat zodat 

 andere gebruikers van het trottoir geen hinder ondervinden en hier niet over kunnen 

 struikelen. 

 

Tot slot:  

In het licht van de door uw raad aangenomen motie energieneutraal 2030 en 

klimaatneutraal 2050 blijven wij de ontwikkelingen in het kader van het (volledig) 

elektrisch rijden vanzelfsprekend volgen.  

Daarnaast speelt -zoals bekend- duurzaamheid een belangrijke rol bij de 

Omgevingsvisie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma. 

 


