
        
 

   

 

 

 

Motie 

Reg. Nr. M 20.1 
 
Agendapunt:  20. Vreemd aan de agenda 
 

Onderwerp: Extern technisch onderzoek  in opdracht van de gemeenteraad dossier 
Herenweg/Gageldijk  

 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 februari, gehoord hebbende de 
beraadslagingen en het uitblijven van antwoorden op de schriftelijk ingediende vragen, 

overwegende dat: 

- er wel een interne audit Herenweg/Gageldijk heeft plaatsgevonden; 
- daarbij de technische aspecten buiten beschouwing zijn gelaten; 
- het project iedere keer op tegenvallers lijkt te stuiten;  
- het initiële begrootte budget 4,1 miljoen euro was en de teller inmiddels op 10,9 miljoen 

staat; 
- er veel open eindjes en onduidelijkheden aan dit majeure project zijn, waaronder: de 

stabiliteit en vervorming van de 2 pompputten, de fundering en stutting, de 
waterrobuustheid, de capaciteit van afwatering en riolering, het al dan niet aansprakelijk zijn 
voor planschade door uitgevoerde werkzaamheden, etc. etc.; 

- commissie- en raadsleden alsook de portefeuillehouder meermaals aangegeven hebben zich 
voor een voldongen feit te voelen staan; 

- de schriftelijk ingediende vragen na ruim 6 weken nog niet beantwoord zijn; 
- de RaadsInformatieBrief nr 03 d.d. 27 januari 2022 veel relevante informatie niet verstrekt; 

van mening dat: 

- de regievoering op het project te wensen heeft overgelaten en nog te wensen overlaat 
- de technische aspecten een doorslaggevende rol spelen; 
- de gemeenteraad recht heeft om zelf een onderzoek in te stellen, danwel derden te vragen  

dit onderzoek uit te voeren; 

besluit: 

1. op grond van art. 84 een onderzoekscommissie in te stellen voor een technisch 
onderzoek inzake dossier Herenweg Gageldijk; 

2. de griffie te verzoeken hiervoor een voorstel voor te bereiden om de raad van 8 
maart een verordening onderzoekscommissie vast te laten stellen, leden voor te  
dragen en budget beschikbaar te stellen.; 

 

Voor: GroenLinks, CDA, 
Streekbelangen, ChristenUnie-SGP, 
PVV, Het Vechtse Verbond, Samen 
Stichtse Vecht 
Tegen: Lokaal Liberaal, VVD PvdA, 

 

Verworpen, de griffier 



 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Samen SV    Groen Links   Het Vechtse Verbond  Partij voor de Vrijheid ChristenUnie-SGP 

 

Riëtte Habes Albert Gemke Mieke Hoek  Wim Ubaghs  Ike Roetman 

 

 

Streekbelangen 

 

Karin van Vliet 


