
Aan
de gemeenteraad

Datum 22 februari 2022 
Zaaknummer 2022-0036488

Betreft Verklaring college van B&W inzake Hazelaarlaan

Vergadering van 
Portefeuillehouder:  Maarten Burggraaf
Begrotingsprogramma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Kernteam/Opgave: Stad - Grondzaken
Auteur: Anne Wouters
E-mail: am.wouters@dordrecht.nl
Verantwoordelijke:  
Openbaar: Ja

Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Inzake het geschil rond de plek van een rioolkast aan de Hazelaarlaan heeft de Rechtbank 
Rotterdam op 9 februari jl. een uitspraak gedaan.

Wat is de te delen informatie?
De rechter geeft aan dat de gemeente herhaaldelijk en zonder voorbehoud bestuurlijk heeft 
toegezegd de rioolkast te verplaatsen, waardoor vertrouwd moet kunnen worden op deze 
toezeggingen. Daarnaast geeft de rechter aan dat de aanpassing van het bovengrondse deel en de 
geboden compensatie in onvoldoende mate het nadeel compenseert dat verbonden is aan het niet 
nakomen van de toezeggingen.

Het college vindt nog steeds dat er vorig jaar een goede oplossing is gevonden door de regelkast te 
verkleinen, waardoor deze vanuit de woning niet of nauwelijks zichtbaar is. De rechter is het daar 
niet mee eens. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht legt zich neer bij dit 
oordeel.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
De gemeente gaat nu voortvarend aan de slag met het plan om de rioolkast zo snel als reëel 
haalbaar te verplaatsen naar Dubbelsteynlaan-Oost. Het is duidelijk dat dit een technisch complexe 
oplossing is met zeer hoge kosten en tijdens de werkzaamheden overlast voor de omgeving.

De rechter stelt in zijn uitspraak een niet onderbouwde uitvoeringstermijn van verplaatsing binnen 
het jaar. Het college stelt vast dat die termijn door aspecten die buiten zijn invloedssfeer liggen, 
erg ambitieus is. De gemeente kan niet tot het onmogelijke worden gehouden, maar het college wil 
zich een betrouwbare overheid tonen en deze kwestie nu afronden en dus niet verlengen met een 
hoger beroepsprocedure.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Het is duidelijk dat dit een technisch complexe oplossing is met zeer hoge kosten. De kosten 
komen ten laste van het project en/of de (risico)reserve. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
2020-0060138 Verplaatsen gemaal Hazelaarlaan
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