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Ondewerp Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van de 

fractie HAP over burgerinitiatief 'Opknappen 
onderdoorgang Nieuwe Meerdijk A4lA9 viaducten' te 
Nieuwe Meer 1 Badhoevedorp 

Geachte heer, mevrouw, 

De fractie van de HAP heeft op 20 augustus 201 2 aanvullende schriftelijke vragen gesteld 
over het burgerinitiatief "Opknappen onderdoorgang Nieuwe Meerdijk A4lA9 viaducten" te 
Nieuwe Meer 1 Badhoevedorp. Eerder zijn vragen gesteld op 30 januari 2012, die zijn op 7 
maart 201 2 beantwoord. 

Hieronder treft u de aanvullende vragen en beantwoording aan. 

Vraag I :  
Is er na het gereedkomen van het bouwwerk een inspectie uitgevoerd door de betreffende 
afdeling van de gemeenfe Haarlemmermeer? Zo ja, waf was de uitkomst van die inspectie? 

Antwoord: Het bouwwerk is formeel gereed na oplevering en de indiening van een melding 
door de vergunninghouder. Daar is thans nog geen sprake van. De werkzaamheden, zoals 
in de vergunning opgenomen, zijn nog niet geheel uitgevoerd. 
Er is geen mogelijkheid voor Handhaving om een vergunninghouder te verplichten 
werkzaamheden binnen een bepaalde tijd af te ronden. Zie ook de beantwoording van vraag 
6. 
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Vraag 2: 
Was de tijdelijke oplossing, de omvangrijke verstevigingconstrucfie, vergunningplichfig? 

Antwoord: Voor het aanbrengen van een tijdelijke hulpconstructie is geen vergunning 
benodigd. Voor het aanbrengen van een permanente ondersteuningsconstructie is een 
vergunning vereist. De vergunning is verleend op 17 februari 2012. Er heeft nog een toetsing 
plaatsgevonden op de constructieve aspecten. Op 13 augustus is door de gemeente een 
brief aan RWS verzonden waarin wordt bevestigd dat de gegevens gecontroleerd zijn. 

Vraag 3: 
Kunt u aangeven waarom pas in 2010 een bouw- c.q. omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd voor een (illegaal) bouwwerk dat a l  in 2006 was geplaafsf? 

Antwoord: Aanvankelijk is er vanuit gegaan dat het om een tijdelijke voorzorgsmaatregel 
ging gericht op het voorkomen van het verzakken van het viaduct. Voor het aanbrengen van 
een tijdelijke hulpconstructie is geen vergunning benodigd. Nadat bleek dat de, als tijdelijk 
beoogde constructie, een permanent karakter had verkregen is mede naar aanleiding van 
een klacht (verzoek tot handhaving 16 september 2009) een handhavingsprocedure 
opgestart. 

Vraag 4: 
Wat was voor de welsfandcommissie de reden om in februari 2012 wel een posifief advies af 
fe geven? 

Antwoord: Er is in juli 201 1 in opdracht van Rijkswaterstaat een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld dat door de welstandcommissie is besproken hetgeen grondslag is geweest voor 
het afgeven van een positief advies. 

Vraag 5: 
Was gemeente Haarlemmermeer op de hoogte van hef feit dat Rijkswaterstaat al  in juni 
201 1 een plan gereed had om de verbeterwerkzaamheden aan fe vangen? 

Antwoord: Bekend was dat het beeldkwaliteitsplan was opgesteld. Er lag geen 
uitvoeringsplan en ook de aanbesteding had niet plaatsgevonden. 

Vraag 6: 
Kunt u aangeven wat op dit moment de stand van zaken is met befrekking tof de afronding 
van de werkzaamheden? 

Antwoord: Uit overleg met Rijkswaterstaat is gebleken dat thans invulling wordt gegeven aan 
de in de vergunning gestelde eis dat de constructie moet worden geschilderd. De offerte- 
uitvraag wordt voorbereid en dit najaar wordt de opdracht verstrekt aan een aannemer. Door 
Rijkswaterstaat wordt rekening gehouden met de weersomstandigheden die in de winter niet 
gunstig zijn om te schilderen. De verwachting is dat de daadwerkelijke uitvoering in 
het voorjaar 201 3 zal plaatsvinden. 
Op 3 september heeft Rijkswaterstaat op uitnodiging van de gebiedsmanager een toelichting 
gegeven in het beheeroverleg dat periodiek wordt gehouden met de dorpsraad 
Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Lijnden. 
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In de verwachting hiermee de aanvullende vragen van de fractie van de HAP te hebben 
beantwoord. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 
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