
Oudewater 
 

Artikel 30 vragen inzake Raadsinformatiebrief Oevers Lange Linschoten 
 
Geacht College, 
 
Op 8 maart 2016 ontvingen we de RIB over de oevers van de Lange Linschoten. 
Deze RIB roept bij de CDA-fractie veel vragen op waarvan we vooralsnog de volgende 
beantwoord willen zien. 
 

1. Hoe verhoudt zich de kernboodschap “Naar verwachting kan het bestek eind 2016 in 
de markt gezet worden” zich tot de uitspraak van de wethouder in de begrotingsraad 
van 5 november 2015 “dat er in 2016 daadwerkelijk aan gewerkt gaat worden”. 
Wat is er sindsdien gebeurd dat de planning met minimaal 1 jaar wordt 
opgeschoven? 
 

2. De uitgangspunten zijn reeds in november 2014 door het college vastgesteld en ter 
inzage gelegd bij de Raad. Heeft de HDSR met deze uitgangspunten ingestemd en is 
dat schriftelijk bekrachtigd aan de gemeente? 
 

3. Op welk moment heeft de provincie, gelet op haar wettelijke taak, het HDSR verzocht 
de waterkerende functie van de Noord- en Zuidlinschoterzandweg op deugdelijkheid 
te toetsen? Kan de Raad een afschrift van deze brief van de provincie aan de HDSR 
ontvangen en hoe verhoudt zich dat moment met de in 2014 vastgestelde 
uitgangspunten die al dan niet zijn bekrachtigd door het HDSR? 
 

4. In de RIB is sprake van een gemaakt ontwerp dat is voorgelegd aan het HDSR. Wilt u 
aangeven welke reactie daarop is ontvangen van het HDSR? Als dat schriftelijk is 
dan gaarne een afschrift ter kennisname aan de Raad verstrekken. 
 

5. Welke onduidelijkheden zijn er nog ten aanzien van de mogelijkheden om de 
stabilisatiemaatregelen te verankeren in de waterkering? Is daarvoor nog nader 
onderzoek nodig en zo ja welk onderzoek wordt door wie uitgevoerd en betaald? 
 

6. De onduidelijkheden omtrent het verankeren van stabilisatiemaatregelen in de 
waterkering zijn volgens de RIB de oorzaak dat nog geen offerte kan worden 
aangevraagd. Kunt u toelichten waarom deze verankering noodzakelijk is en wat de 
risico’s zijn als er een ontwerp gemaakt wordt waar deze verankeringen van 
stabilisatiemaatregelen niet nodig zijn waardoor het bestek wel op de markt kan 
komen? 
 

7. Welke aanbestedingsvorm heeft u voor ogen. Moet het Europees?  
 

8. De knotwilgen langs de Lange Linschoten hebben een beschermde status gekregen 
van de provincie Utrecht. Betekent dat er nu ook een kapvergunning moet worden 
aangevraagd voor deze knotwilgen ?  Zo ja, is deze vergunning dan al aangevraagd? 
 

We zien de antwoorden met belangstelling tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn. 
We kunnen niet uitsluiten dat daarna nog aanvullende vragen worden gesteld door onze 
fractie. 
 
Met vriendelijk groet, 
Kees de Bruijn 
Fractievoorzitter CDA-Oudewater 


