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Geachte leden van de gemeenteraad van Huizen,
Op 14 septemberjl. heeft de heer G. Horst van Dorpsbelangen Huizen schriftelijke
raadsvragen gesteld betreffende de Zomerkade (zie bijlage).
Grondslag
Op basis van artikel 47 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad worden vragen van een raadslid door het college van
burgemeester en wethouders schriftelijk beantwoord en geadresseerd aan de gehele raad.
De beantwoording van de vragen van Dorpsbelangen Huizen wordt derhalve middels deze
brief met uw raad gedeeld.
Vragen
Onderstaand leest u de door Dorpsbelangen Huizen gestelde vragen en de antwoorden
daarop.
Vraag:
1. Kan het college de risico’s en de kosten aangeven wanneer de bouwvergunning door
omstandigheden niet wordt verleend en de steiger moet worden afgebroken.
Antwoord:

De aanvraag voor de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) is ingediend bij het
Omgevingsloket op 8 septemberjl. De aanvraag wordt op de gebruikelijke wijze in
behandeling genomen. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van de steiger. Er
is vooralsnog geen aanleiding om rekening te houden met de mogelijkheid dat er geen
vergunning zou kunnen worden verleend. Wij hebben voor die theoretische ‘als dan”-situatie
geen gevolgscenario in beeld gebracht.
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Vraag:
2. Geeft het college hiermee het voorbeeld, dat ook de inwoners van Huizen bij bouwplannen
geen bouwvergunning meer hoeven aan te vragen.
Antwoord:
Voor alle bouwplannen die vergunningsplichtig zijn, dient een omgevingsvergunning
aangevraagd te worden. Ook de gemeente had dit vooraf moeten doen. Ook voor inwoners
geldt dat er eerst een vergunning verleend moet zijn, voordat iets gebouwd wordt. Daar waar
dat niet het geval is, kijken we naar legaliseringsmogelijkheden. In het geval van de steiger
kunnen we u melden de omgevingsvergunning op 6 oktoberjl. verleend is.
Vraag:
3. Is het college er zich van bewust, dat bij ongelukken op de steiger zonder bouwvergunning
de gemeente hiervoor dan niet verzekerd is en voor hoge claims kan komen te staan.
Antwoord:
De polis van de aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente dekt zowel zaak-, persoonen vermogensschade. Het enkele feit dat er gebouwd is zonder voorafgaande (aanvraag van
een) bouwvergunning, heft de dekking op deze polis niet op. Dit zou uitsluitend het geval zijn
als er sprake is van opzet- of bewuste roekeloosheid aan de kant van de gemeente. Hiervan
is in dit geval geen sprake. Gebruik van de steiger dient ontmoedigd te worden als er sprake
is van een bestaand onaanvaardbaar risico of gebrek, of als er fysieke wijzigingen aan de
steiger of een wijziging in de exacte locatie van de steiger gaan plaatsvinden. Als dit niet aan
de orde is, zijn aanvullende acties vanuit de gemeente niet noodzakelijk en is er bij
schade/aansprakelijkheid dekking op de polis.
Vraag:
4. Zou het college bij een particulier zonder bouwvergunning voor een steiger wel
gehandhaafd hebben met als gevolg, dat de steiger afgebroken had moeten worden.
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.
Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met Marloek de Greeff van het team
Beheer openbare ruimte, bereikbaar op 06 -3113 6113 of via m.degreeff(huizen.nl.
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Geacht college,
Naar aanleiding van de commissievergadering van 7 september jl. wil Dorpsbelangen Huizen
aanvullende vragen stellen over de Zomerkade.
Dorpsbelangen Huizen heeft vernomen, dat de steiger op de Zomerkade niet veilig is, veel mensen
hebben zich verwond één persoon had zelfs 7 hechtingen.
Wij vroegen ons af of de steiger wel op veiligheid is getoetst in het kader van de bouwvergunning.
In de commissievergadering Fysiek Domein kon de wethouder hier geen duidelijk antwoord op
geven. Bij navraag bij het omgevingsloket blijkt, dat er voor de steiger aan de Zomerkade GEEN
bouwvergunning is afgegeven en dat het hier dus gaat om een illegaal bouwwerk wat een strafbaar
feit is. Hiermee heeft het college verzuimd zich aan de regels te houden betreffend: welstand,
bouwtekeningen, details, constructieberekeningen, toegepaste houtsoort, waterschap, flora/fauna
en de Wet Natuurbescherming.
Dorpsbelangen Huizen heeft hierover de volgende vragen:
1. Kan het college de risico’s en de kosten aangeven wanneer de bouwvergunning door
omstandigheden niet wordt verleend en de steiger moet worden afgebroken.
2. Geeft het college hiermee het voorbeeld, dat ook de inwoners van Huizen bij bouwplannen
geen bouwvergunning meer hoeven aan te vragen.
3. Is het college er zich van bewust, dat bij ongelukken op de steiger zonder bouwvergunning
de gemeente hiervoor dan niet verzekerd is en voor hoge claims kan komen te staan.
4. Zou het college bij een particulier zonder bouwvergunning voor een steiger wel gehandhaafd
hebben met als gevolg, dat de steiger afgebroken had moeten worden
Graag schriftelijke beantwoording van de vragen zo mogelijk tijdig voor de raad van 22 september
a.s.. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan graag schriftelijke beantwoording van de vragen tijdig
voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 oktober a.s..
Met vriendelijke groet,
Gerard Horst
(Dorpsbelangen Huizen)

