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In uw brief van 8 juli 2022 stelt uw fractie op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen aangaande vertraging
in werkzaamheden door achterstanden bij Liander aan de Bakkersweg in Voorthuizen.
In deze brief leest u onze antwoorden op uw vragen.
Vraag 1
In hoeverre heeft de achterstand van Liander economische gevolgen voor dit project?
Want reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn teruggedraaid (extra werk) en kunnen pas
op een later tijdstip (nogmaals) uitgevoerd worden. Kunnen deze meerkosten worden
verhaald op Liander?
Antwoord:
Dit heeft wel economische gevolgen voor dit project. De parkeervakken waren
ontgraven en de opsluitbanden waren gesteld op het moment dat duidelijk werd dat de
gronddekking op de aanwezige kabels in en naast de toekomstige wadi te gering was.
Per direct zijn toen de werkzaamheden aan de langsparkeervakken gestaakt om de
kosten te beperken. De meerkosten, die overigens beperkt zijn, zullen niet te verhalen
zijn op Liander omdat tijdens de voorbereiding van het project steekproefsgewijs
vastgesteld is dat de kabels wel voldoende dekking hadden maar tijdens de uitvoering
bleek dat dit niet zo was.
Vraag 2
Bent u het met ons eens dat een obstakel op een trottoir zo snel mogelijk verwijderd
moet worden om een optimale doorgang voor alle passanten te garanderen?
Antwoord:
Ja. Hoewel de aannemer de tijdelijke electriciteitskast al geruime tijd geleden heeft
afgemeld bij Liander, bleek dat deze niet in behandeling was genomen. Daarom
hebben wij nogmaals Liander via een spoedmelding dringend verzocht de kast te
verwijderen. Dit heeft er toe geleid dat de kast, zoals u al weet, inmiddels is verwijderd.
Vraag 3:
Welke mogelijkheden heeft de gemeente om bij Liander te bewerkstelligen de
achterstallige werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren zodat dit mooie project
volledig afgerond kan worden?
Antwoord:
Door regelmatig met Liander contact te leggen via onze directievoerder/toezichthouder
en druk uit te oefenen op een spoedige afronding van de werkzaamheden. Inmiddels
zijn over de afronding van de achterstallige werkzaamheden afspraken gemaakt.

Vraag 4:
In deze straat is ook sprake geweest van enkele langdurige storingen in de
straatverlichting welke door Liander ook door drukte deels pas heel laat verholpen
werden. Dit leidde tot onveilige situaties ’s avonds en ’s nachts. Kunt u Liander daar
ook op aanspreken dit soort storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen?
Antwoord:
Dit hebben wij toen ook gedaan en zullen dit blijven doen zodra er zich een storing
voordoet.
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