Aan:

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Huizen

Van :

Dorpsbelangen Huizen, Gerard Horst

Betreft : Schriftelijke vragen ex artikel 47 Reglement van orde voor de vergaderingen en de
werkzaamheden van de raad, betreffende de Zomerkade.
Datum: 14 september 2022

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)

