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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Bewoners aan de Hazelaarlaan zijn geïnformeerd over de verplaatsing van de rioolkast en het 
bijbehorende ondergrondse gemaal. Er is een definitieve locatie bepaald waar het gemaal naartoe 
verplaatst zal worden.

Wat is de te delen informatie?
Inzake het geschil rond de plek van een rioolkast aan de Hazelaarlaan heeft de Rechtbank 
Rotterdam op 9 februari jl. een uitspraak gedaan. 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. Eind februari 2022 heeft de 
gemeente besloten gevolg te geven aan de uitspraak van de rechter. 

Het is duidelijk dat dit een technisch complexe oplossing is met zeer hoge kosten en tijdens de 
werkzaamheden overlast voor de omgeving. Samen met de aannemer is de verplaatsing zorgvuldig 
voorbereid. In november en december 2022 is met bewoners gesproken over de werkzaamheden. 
Op basis van deze gesprekken is een definitieve locatie bepaald waar het gemaal naartoe 
verplaatst zal worden. Hierover zijn bewoners eind vorig jaar geïnformeerd. We gaan nu de 
uitvoeringsfase in. De planning van de werkzaamheden wordt nu in detail uitgewerkt, hierin 
worden bewoners meegenomen. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
We gaan nu de uitvoeringsfase in. Bewoners worden regelmatig op de hoogte gehouden van wat zij 
kunnen verwachten. De raad zal op de hoogte worden gesteld als de werkzaamheden zijn 
afgerond.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Voor de kosten van de verplaatsing is een voorziening in de begroting opgenomen. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief Verklaring college van B&W inzake Hazelaarlaan - Raadsinformatiebrief;

Het college van Burgemeester en Wethouders
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