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Onderwerp Beantwoording mondelinge vraag van de fractie van de 
- 3 OKT. 2012 

HAP over aanleg van riolering aan de 
Ringvaartdijk-Oost 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 6 september 2012 ontvingen wij een mondelinge vraag van de fractie van de HAP over 
aanleg van riolering aan de Ringvaartdijk-Oost. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag: 
In de beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over aanleg van riolering 
Ringvaartdijk-Oost van 18 juli 2012 heeft u onder vraag 4 de volgende zin opgenomen: 
"tot het tijdstip dat de grenscorrectie definitief is, schort de gemeente Haarlemmermeer haar 
zorgplicht op." Kan een gemeente zelf beslissen een haar wettelijk opgelegde taak op te 
schorten? 

Antwoord: De gemeente heeft juridisch geen bevoegdheid om dit zelfstandig te besluiten. 
In onze brief van 18 juli 2012 hebben wij bedoeld te stellen dat wij onze zorgplicht niet actief 
invullen in afwachting van een tweetal ontwikkelingen: 
- Zoals wij in het door uw raad op 5 maart2009 vastgestelde Gemeentelijk 

Rioleringsplan 2009-2013 onder paragraaf 2.4.1 hebben opgenomen, zullen de 
woonschepen aan de Amsterdamse zijde van de Ringvaart door Waternet, in opdracht 
van de gemeente Amsterdam, worden aangesloten op het Amsterdamse rioolstelsel. 
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 is goedgekeurd door de provincie Noord- 
Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij hebben tot op heden van de 
gemeente Amsterdam geen bericht ontvangen dat de aanleg van riolering op het 
Amsterdamse rioolstelsel niet mogelijk is. 

- Een gestarte grenscorrectieprocedure, waardoor de woonschepen voor de toekomst 
ook formeel tot de gemeente Amsterdam behoren. J3 
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Wij blijven het uiteraard onverkort tot onze taak rekenen om op dit punt het rioleringsplan en 
de procedure grenscorrectie te effectueren, rekenend op de medewerking van gemeente 
Amsterdam. Vanzelfsprekend blijven wij aanspreekpunt van de bewoners en blijven wij hen 
zo adequaat mogelijk informeren over de ontwikkelingen. 

Tevens informeren wij u hierbij dat de (voorbereiding op de) procedure grenscorrectie bij de 
gemeente Amsterdam langer duurt, waardoor deze niet eerder dan per 1 januari 2014 kan 
worden geëffectueerd. Volgens de 'Wet algemene regels herindeling' geschiedt een 
grenscorrectie bij gelijkluidende besluiten van de raden van de betrokken gemeenten. 
Derhalve dienen de procedures bij Haarlemmermeer en Amsterdam synchroon te lopen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de ge 
de secretaris, 


