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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 16 oktober 2018 

Onderwerp: Raadsvoorstel tot uittreding uit de 

Gemeenschappelijke regeling 

schadevergoedingsschap HSL-Zuid, 

A16 en A4 

 Aan de raad.  

 

  

*Z01B602C86E* 
Beslispunten 

Besluiten uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, 
A16 en A4. 

 

1 SAMENVATTING  

Het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 verzoekt om aanpassing van de 
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. Er lopen bij het 
Schadeschap vanuit Leiderdorp geen verzoeken meer om planschade en nieuwe verzoeken vanuit 
Leiderdorp zijn ook niet meer mogelijk. Dat betekent dat Leiderdorp geen belang meer heeft bij 
voortzetting van de deelname aan deze regeling en voorgesteld wordt om uit te treden.  
 

2 Inleiding 

Het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 verzoekt om aanpassing van de 
gemeenschappelijke regeling. Deze regeling ziet in het afhandelen van planschade verzoeken als 
gevolg van de aanleg van de HSL en de verbreding / verdiepte ligging van de A4.  
De aanpassing betreft het wijzigen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het schadeschap 
(van raad naar college). Een en ander vloeit voort uit wet en regelgeving (planschade is op basis 
artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening een collegebevoegdheid en niet meer een 
raadsbevoegdheid -artikel 49 planschade oud-). 
Er lopen bij het Schadeschap vanuit Leiderdorp geen verzoeken meer om planschade en nieuwe 
verzoeken vanuit Leiderdorp zijn ook niet meer mogelijk. Dat betekent dat Leiderdorp geen belang 
meer heeft bij voortzetting van de deelname aan deze regeling. 
Voorgesteld wordt dan ook om in plaats van de regeling aan te passen uit de regeling te treden. 
 
Voorgeschiedenis 
De raad heeft in 1998 besloten om samen met de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat 
en de raden van 19 gemeenten de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-
Zuid, A16 en A4 aan te gaan. 
Het doel van dit besluit was dat de behandeling van, en de beslissingen op verzoeken om 
schadevergoeding die verband houden met onder meer de aanleg van de HSL-Zuid en de 
verbreding van de A4 voor alle verzoekers doelmatig, deskundig en op gelijke wijze zou 
plaatsvinden.  
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Daarnaast werd met deze gemeenschappelijke regeling voor alle verzoekers duidelijkheid 
geschapen omtrent de terzake bevoegde instantie: vanaf dat moment was dat in alle gevallen het 
algemeen bestuur van het Schadeschap. 
De regeling gold oorspronkelijk tot 1 januari 2016, maar is destijds verlengd tot 1 januari 2021. 
 

3 Beoogd effect 

Uittreden van de gemeente Leiderdorp uit de Gemeenschappelijke regeling 
schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. 
 

4 Argumenten 

1. Leiderdorp heeft geen belang meer bij de voortzetting van de regeling. 
1.1 Er lopen bij het Schadeschap vanuit Leiderdorp geen verzoeken meer om planschade; 
1.2 Nieuwe verzoeken op basis van de regeling zijn vanuit Leiderdorp niet meer mogelijk. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. Indien de gemeente Leiderdorp niet uittreedt, dient de Gemeenschappelijke regeling 
schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 te worden aangepast aan de actuele wet en 
regelgeving. 
 

6 Communicatie 

Na het besluit van de raad: 
-afschrift van het besluit toezenden aan het Schadevergoedingsschap; 
-opname in de registers als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat 
de gemeente Leiderdorp niet langer deelneemt aan de Gemeenschappelijke regeling 
schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4. 
 
De noodzakelijke bekendmaking van het besluit geschiedt op basis van artikel 24 van de 
Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 door de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat. 
 

7 Financiën 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  

1. Brief Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, d.d. 14 augustus 2018, nr. 1808001 
2. Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, vigerende tekst 
 

 
 


