Nieuwkoop, 26 mei 2015

Schriftelijke vragen dijkversterking Zuideinde en ontruiming Speeltuin Zuideinde
Van de website van Hoogheemraadschap Rijnland (hierna Rijnland)

¨Stand van zaken
Het deeltraject Ringslootpad, het aanbrengen van een stalen damwandscherm direct achter de
woningen, is in 2014 uitgevoerd en afgerond. Het andere traject, de groene kade, is na uitstel van
ruim een jaar verder voorbereid en begin dit jaar aanbesteed. Het werk is gegund aan
aannemingsbedrijf BosKalis. De laatste puntjes zijn op de i gezet en de aannemer zal in de laatste
week van mei daadwerkelijk met de uitvoering beginnen. Ter hoogte van de Kennedylaan zullen de
werkzaamheden opgestart worden en van daaruit zal in zuidelijke richting gewerkt gaan worden
Zoals het er nu naar uitziet zullen de werkzaamheden een klein jaar in beslag nemen. In totaal zal
ca. 90.000 m3 klei aangevoerd en verwerkt moeten worden om de kade weer aan de vereiste
normen te laten voldoen. Het aanvoeren en verwerken van deze hoeveelheid klei zal niet ongemerkt
aan u voorbijgaan en in voorkomende gevallen overlast geven. Door de aannemer zijn, in overleg
met Rijnland en de gemeente, een aantal aanvoerroutes uitgezocht waarbij getracht wordt om de
overlast zo klein mogelijk te houden en de veiligheid voor al het verkeer te waarborgen.¨

Via internet en verontruste burgers werden we op de hoogte gebracht van de werkzaamheden aan de
dijk ter hoogte van de Speeltuin Zuideinde.
Uit de berichten begrijpen wij dat de Speeltuinvereniging is overvallen door deze werkzaamheden.
Niettemin lijkt het er op dat de werkzaamheden nu volgens schema gaan plaatsvinden, te starten in
mei.
Hierover heeft de MPN-PN fractie de volgende vragen:
1.
Wat is de rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente bij dit type werkzaamheden door
¨derden¨, in dit geval Rijnland.
Uit de berichten begrijpen wij dat de Speeltuinvereniging is overvallen door de berichten.
2.
a.
Is het het College bekend dat de Speeltuinvereniging pas begin mei 2015 overleg heeft
gehad met Rijnland?
b.
Heeft de gemeente naar aanleiding van de late communicatie hierover actie ondernomen
naar Rijnland, en zo ja welke. Zo neen, waarom niet?
c.
Is bij het College bekend welke gevolgen deze werkzaamheden hebben voor de
speeltuinvereniging?
3.
Op 23 april 2015 is de raad geïnformeerd over de werkzaamheden aan de dijk ter plaatse van
de kinderboerderij. Blijkbaar waren de voorbereidingen daarvoor al ruim op tijd opgestart. Is er toen
een lampje gaan branden dat er iets vergelijkbaars met de speeltuin aan het Zuideinde zou moeten

gebeuren? Zo ja, wat is er in die periode ondernomen? Zo nee, hoe kan dat?
4.
Hoe is het in dit soort gevallen geregeld met schadevergoeding en schadeloosstelling van
betrokken burgers en of organisaties? En wie is daar verantwoordelijk voor?
5.
Uit de raadsbrief blijkt dat de gemeente een deel van de kosten van de kinderboerderij voor
zijn rekening gaat nemen. Is het College ook van plan om de speeltuinvereniging financieel en
anderszins te ondersteunen? Zo ja in welke mate en op welke wijze. Zo nee, waarom niet?
6.
Er wordt het komende jaar 90.000 m3 klei opgebracht. Voor het beeld: dat zijn 18
voetbalvelden voorzien van een kleilaag van een meter. Is inmiddels bekend hoe dit gaat lopen
(trajecten, intensiteit, aantal verkeersbewegingen, tijden, schadeopname vooraf, aansprakelijkheid
etc.)
7.
Op welke wijze worden de omwonenden en betrokkenen hierover geïnformeerd en door wie,
en op welke wijze kunnen zij daar hun zienswijze op inbrengen. Zo nee, waarom niet?
8.
Wij begrijpen dat de plannen er al een tijd zijn, maar dat concrete actie door Rijnland pas is
gepleegd nadat de middelen ervoor beschikbaar waren en de aanbesteding aan Boskalis is verricht.
Is het College van mening dat Rijnland dit project op een adequate wijze heeft ingestoken en is het
College van mening dat op een adequate wijze is omgegaan met de participatie van omwonenden en
betrokkenen. Graag ook een toelichting terzake. Heeft het College Rijnland geinformeerd over dit
oordeel, zo ja hoe en zo nee waarom niet?

Met dank en met vriendelijke groet,
MPN-PN fractie

