
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 

Bestemd voor politiek forum van d.d. 30 mei 2016 
 
 
Onderwerp :  Kredietaanvraag ondergrondse milieucorners 
 
Vraagsteller:  VVD/Tiddo Bresters 
 
Datum :   25 mei 2016 
 

 
 
Vragen   
 
De toelichting is wel erg summier, en de (meerjarige) begrotingswijziging verdient nadere uitleg. 
Daarom deze vragen: 
 

1. Om hoeveel bovengrondse locaties gaat het nog? 
In totaal gaat het om 23 locaties. 

2. Vallen er locaties af / komen er bij? 
Er vallen geen locaties af en er komen geen locaties bij. Wel zullen er verschuivingen in 
locaties plaatsvinden zodra blijkt dat de ondergrondse infrastructuur te complex is. 

3. Welk tijdvak is er met de complete omzetting van boven- naar ondergronds gemoeid?  
Inclusief de voorbereiding en aanbesteding ca. 1 jaar. 

4. Is er al vooronderzoek gedaan naar mogelijk ondergrondse infrastructuur die in de weg 
zit, en zo ja wat zijn daarvan de resultaten? 
Gedeeltelijk aan de hand van bekende gegevens. Dit zegt echter niet veel aangezien pas 
bij daadwerkelijke uitvoering een klicmelding (een aanvraag tot gegevens over actuele 
ondergrondse infrastructuur bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum) gedaan 
wordt. 

5. Wat betekenen de onder beslispunt 2 gepresenteerde cijfers, in relatie tot het gevraagde 
krediet van 1 miljoen €? 
Dit zijn de jaarlijkse afschrijvingslasten van het aangevraagde krediet. 

6. Nu er voor 2016 en 2017 geen begrotingswijziging geboekt is voor dit project, betekent 
dit dat de uitvoering pas in 2018 en 2019 zal plaatsvinden? 
De eerste afschrijving zal pas plaatsvinden in 2018 en zal daarna doorlopen over de 
afschrijvingstermijn. 

7. Gemeld wordt dat het college in 2016 met een aantal voorstellen zal komen om de 
afvalscheiding in Leiderdorp te verbeteren; wanneer zijn deze voorstellen te verwachten 
en kan er al in grote lijnen worden aangegeven in welke richting dit gaat?  
De voorstellen hiertoe zijn nog niet gereed, aangezien dit een complexe materie is door 
steeds veranderende regelingen en onduidelijkheden over vergoedingen in de toekomst. 
De verwachting is dat deze voorstellen voor het eind 2016 gereed zijn. 



Natuurlijk is er in grote lijnen al zicht op wat er in Leiderdorp moet gebeuren om de 
afvalscheiding te verbeteren. Een andere vorm van inzameling, waarbij de frequentie van 
het inzamelen van restafval gereduceerd zal worden en er ook andere deelfracties huis-
aan-huis zullen worden ingezameld (plastic/papier) alsmede het beperken van het huis-
aan-huis inzamelen van grofvuil, zal hier zeker deel van uitmaken. 

 
 
   
 
 


