
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2014-11 

 
Datum: 24-09-2014  

Van:  PvdA   

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Hoogwatergeul  

Datum beantwoording:   

Behandeld in college van:    

   

  

 

 

Toelichting  

Door de PvdA is herhaaldelijk gevraagd om een integraal controle en toezichtsplan m.b.t. de 

aangevoerde materialen t.b.v. de aanleg van de HWG infrastructuur. In navolging van de  

schriftelijke vragen die door de VVD zijn gesteld, wil de fractie PvdA aanvullende vragen stellen.  

 

De gemeente Heerde is nagenoeg het enige echte bevoegde gezag in het HWG gebied. Dat geldt 

voor de benodigde aangevoerde grond van buiten de gemeente,  de aangevoerde materialen voor 

de bouwwegen, de hergebruikte materialen uit het gebied maar ook voor de sloop van de panden  

en het saneren van toegangswegen tot die panden. Toezicht en controle zijn dus de 

verantwoordelijkheid van de gemeente Heerde. Rijkswaterstaat is overigens het bevoegd gezag als 

het gaat om de aangelegde tijdelijke havens en van de wegen daarheen voor zover het gaat om de  

delen in de het stroomgebied van de IJssel. 

 

Zoals hierboven aangegeven is door de PvdA herhaaldelijk gevraagd om een integraal controle en 

toezichtsplan m.b.t. de aangevoerde materialen t.b.v. de aanleg van de HWG infrastructuur. E.e.a.  

zou er moeten zijn volgens de PvdA voordat de werkzaamheden zouden aanvangen. Dat is ook 

toegezegd door het college. 

 

De praktijk is een geheel andere. Er is inmiddels aangevangen met de werkzaamheden (de tijdelijke 

havens zijn aangelegd en de bouwwegen zijn inmiddels gereed) en er is nog steeds geen integraal 

controle en toezichtplan waar de lokale politiek kennis van heeft kunnen nemen, laat staan invloed 

óp heeft kunnen uitoefenen. 

 

De gemeente Heerde is een kleine gemeente met betrekkelijk weinig expertise, capaciteit  

en routine op het gebied van aangevoerde grond en alles wat daarbij komt kijken. De gemeente 

Heerde heeft daarnaast geen rijke traditie als het gaat om handhaving in de brede zin van het 

woord.  

 

Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden: (in te vullen door de aanvrager) 

1. Kan het college de raad, in het licht van het vorenstaande, informeren over de gang van  

 zaken m.b.t. te slopen panden en op te ruimen toegangswegen als het gaat om controle en  

 toezicht, de frequentie daarvan en de bevindingen? Zo ja hoe ziet dat er dan uit? Zo neen 

waarom niet? 

2. Kan het college de raad, in het licht van bovenstaande, informeren over de gang zaken m.b.t. 
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de aangelegde bouwwegen als het gaat om controle en toezicht op de kwaliteit, de 

samenstelling en de herkomst van de gebruikte materialen? Zo ja hoe ziet dat er dan uit? Zo 

neen waarom niet? 

3. Zijn er door de gemeente steekproeven genomen bij de reeds uitgevoerde werkzaamheden in 

het  gebied? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe hebben die dan plaatsgevonden (waar, 

waarom, in welke frequentie en met welk doel)? 

4. Is het college het eens met de PvdA dat het college de gevraagde en gekregen toezegging 

aan de raad niet is nagekomen dat er pas met de werkzaamheden  in het gebied zou worden 

begonnen als het integrale controle en toezichtsplan gereed zou zijn en zou zijn voorgelegd 

aan de commissie? Graag een duidelijk en gemotiveerd antwoord. 

5. Hoe denkt het college als bevoegd gezag deze langdurige en gecompliceerde 

verantwoordelijkheid waar te maken nu de andere overheden hun afspraken jegens de 

gemeente Heerde niet nakomen en de gemeente er niet in is geslaagd de kwestie op te 

lossen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de fractie PvdA 

 

Siebren Buist 

 

 

Antwoord (in te vullen door organisatie) 


