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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
de HAP over aanleg riolering Ringvaartdijk-oost
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6 8 JULI 2012

Geachte heer, mevrouw,
Op 21 mei 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de aanleg
van riolering Ringvaartdijk-Oost. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag I :
Wanneer heeft de provincie ontheffing verleend van de zorgplicht riolering aan gemeente
Haarlemmermeer als onderdeel van de dijkverbetering?
Antwoord: In tegenstelling tot wat wij in onze brief van 18 mei 2010 (kenmerk: 10.0413658)
aan de fractie van de HAP hebben geschreven, heeft de provincie geen ontheffing verleend
van de zorgplicht voor het deel Ringvaartdijk-Oost als onderdeel van de dijkverbetering.
Destijds is in overleg met de provincie wel voor de woonschepen aan de kant van
Haarlemmermeer ontheffing aangevraagd.
De fractie van de HAP is daarover nooit geïnformeerd, omdat deze incorrectheid pas
geconstateerd is na ontvangst van uw aanvullende vragen.
Vraag 2:
Uit uw brief van 17 februari 2012 aan Vereniging WOOS blijkt dat de zorgplicht niet isnlvas
overgedragen. Kunt u het verschil in beantwoording mef de antwoorden op onze schriftelijke
vragen verklaren? Waarom heeft u de fractie van de HAP daarover niet geïnformeerd?
Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 1
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Vraag 3:
In reactie op hef voorontwerpbestemmingsplan "Dorp Sloten en de Ringvaartdijk Oost" geeft
gemeente Haarlemmermeer aan dat er een grenscorrectie zal plaatsvinden. Kunt u
aangeven wanneer deze grenscorrectie gaat plaatsvinden?
Antwoord: Op 4 juni 2012 hebben wij aan Stadsdeel Nieuw-West een brief gestuurd waarin
wij bevestigen dat wij onze medewerking verlenen aan de procedure voor een
gemeentegrenscorrectie voor de gehele gemeentegrens, voor zover de gemeente
Haarlemmermeer en het stadsdeel Nieuw-West elkaar raken.
Volgens de 'Wet algemene regels herindeling' geschiedt een grenscorrectie bij gelijkluidende
besluiten van de raden van de betrokken gemeenten en treedt inwerking per 1 januari
volgende op de datum waarop de herindeling is aangevangen. Het streven is derhalve dat
de grenscorrectie per 1 januari 201 3 inwerking treedt.
Vraag 4:
Hoe voert Gemeente Haarlemmermeer haar zorgplicht riolering uit tot het tijdstip dat de
voorgenomen grenscorrectie definitief is?
Antwoord: Tot het tijdstip dat de grenscorrectie definitief is, schort de gemeente
Haarlemmermeer haar zorgplicht riolering op. Invulling van de zorgplicht voor deze
woonschepen, zonder maatregelen in Amsterdamse bodem, gaat gepaard met hoge kosten
en levert slechts een zeer gering milieurendement op en is derhalve niet doelmatig.
Vraag 5:
Wanneer krijgen de bewoners duidelijkheid omtrent hun toekomstige situatie?
Antwoord: De bewoners krijgen duidelijkheid omtrent hun toekomstige situatie zodra het
besluit tot een grenscorrectie is genomen door de betrokken gemeenteraden en goedkeuring
heeft gekregen van gedeputeerde staten. De verwachting is voor 1 januari 2013.
De bewoners worden uiterlijk eind juli 2012 per brief op de hoogte gebracht van het
voornemen tot dit besluit en worden in het verdere traject actief geïnformeerd. Hiervoor
wordt een communicatieplan opgenomen binnen het plan van aanpak om te komen tot een
grenscorrectie.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,

