Wijziging regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid:

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van
DATUM 2020, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid,
A16 en A4
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelende in overeenstemming met de colleges
van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Alphen
aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer, Rotterdam, Zwijndrecht, Hoeksche Waard, Dordrecht,
Moerdijk en Breda;
Gelet op artikel 94, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
BESLUIT:

ARTIKEL I
De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt
gewijzigd:
A
In artikel 1 komt onderdeel d te luiden:
d. de deelnemers: de colleges van de gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Alphen
aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer, Rotterdam, Zwijndrecht, Hoeksche Waard, Dordrecht,
Moerdijk, Breda, en de Minister;
B
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na de eerste volzin een zin ingevoegd, luidende:
Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen geeft een lid van het
algemeen bestuur binnen twee maanden mondeling of schriftelijk de door een of meer leden van
het college dat hem als lid heeft aangewezen, gevraagde inlichtingen, tenzij dit in strijd is met het
algemeen belang.

2. Het derde lid, komt te luiden:
3. Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen geeft het dagelijks
bestuur binnen twee maanden mondeling of schriftelijk de door een raadslid van een deelnemende
gemeente gevraagde inlichtingen, tenzij dit in strijd is met het algemeen belang. Het dagelijks
bestuur verstrekt deze inlichtingen tevens aan het Algemeen bestuur en de raden van de overige
deelnemende gemeenten. Het door de Minister aangewezen lid geeft de Minister mondeling of
schriftelijk zo spoedig mogelijk de door de Minister gevraagde inlichtingen.
C
In artikel 26, eerste lid, wordt “1 januari 2021” vervangen door: 1 januari 2026.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het
wordt geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING
Deze regeling wijzigt de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid,A16 en
A4 (hierna: gemeenschappelijke regeling) op een aantal onderdelen.
De duur van de regeling wordt met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2026. De reden hiervoor is dat
de besluitvorming ten aanzien van het project ‘geluidsmaatregelen HSL-Zuid’ langer heeft geduurd
dan verwacht. Zodra dat is gebeurd kunnen berekeningen gaan plaatsvinden op basis waarvan het
Schadeschap HSL-Zuid de ingediende schadeverzoeken kan gaan behandelen.
De behandeling van deze verzoeken zal naar verwachting alles bij elkaar enkele jaren in beslag
gaan nemen: berekeningen, hoorzittingen, concept adviezen, definitieve adviezen,
bezwaarprocedures, beroepsprocedures. Verwacht wordt dat een verlenging met vijf jaar
voldoende tijd biedt om deze procedures af te ronden.
De regeling van de informatieplicht wordt verduidelijkt. In artikel 8, derde lid, wordt een
verplichting opgenomen voor het dagelijks bestuur om vragen van raadsleden van deelnemende
gemeenten binnen twee maanden te beantwoorden. De antwoorden worden verspreid naar alle
leden van het algemeen bestuur en naar de raden van alle deelnemende gemeenten.
De verplichting voor leden van het algemeen bestuur om inlichtingen te verstrekken aan de
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die zij vertegenwoordigen is
verplaatst van het derde naar het eerste lid.
Deze wijziging is in overeenstemming met de tekst van het huidige artikel 17 Wet
gemeenschappelijke regelingen en met het in 2020 bij Tweede Kamer ingediende wijziging van
deze wet (Kamerstukken. II 2019/20, 35 513, nrs. 1-3).
De gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude zijn uitgetreden. De gemeenten Binnenmaas en Strijen
zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De opsomming van de deelnemende
gemeenten in artikel 1, onderdeel d, wordt dan ook aangepast.

