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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 22 februari 2016  

Onderwerp:  Voorstel raad tot wijziging 

verlenging gemeenschappelijke 

regeling 

schadevergoedingsschap HSL-

Zuid, A16 en A4. 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0081F19C58* 
 

Beslispunten 

1. Enkele technische wijzigingen door te voeren in de Gemeenschappelijke regeling 
Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 en de tekst van de regeling vast te 
stellen conform  de in de bij het besluit behorende bijlage opgenomen tekst. 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 7 december 2015 heeft de raad van Leiderdorp ingestemd met verlenging van 

de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 

met een termijn van vijf jaar, overeenkomstig de door het Schadevergoedingsschap 

voor alle gemeenten uniform opgestelde tekst voor de nieuwe regeling.  

De regeling gold oorspronkelijk tot 1 januari 2016, reden waarom de besluitvorming 

op 7 december 2015 plaats heeft gevonden. Op 8 december 2015 ontving de 

gemeente van het Schadevergoedingsschap alsnog een gewijzigde concepttekst.  

Het Schadevergoedingsschap heeft geconstateerd dat er nog een aantal technische 

wijzigingen noodzakelijk zijn in de regeling. De wijzigingen hebben betrekking op de 

inwerkingtreding van een eventueel toekomstig besluit tot wijziging, verlenging, 

tussentijdse opheffing of beëindiging van de regeling, alsmede een besluit tot 

uittreding van een deelnemer. 

Dat betekent dat er een aanvullend besluit genomen dient te worden om de laatste 

wijzigingen van 8 december door te voeren. Omdat het een wijziging van een 

gemeenschappelijke regeling is, is de raad het bevoegde orgaan om deze 

technische wijzigingen vast te stellen. Deze gaan dan met terugwerkende kracht in 

op 1 januari 2016. 
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1.b Voorgeschiedenis 

Op 7 december 2015 heeft de raad van Leiderdorp ingestemd met verlenging van 

de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 

met een termijn van vijf jaar. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 N.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

Voor alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling een actuele uniforme tekst. 

 
3 Argumenten 

1.1 De technische wijzigingen vormen gewenste verbeteringen. 

De wijzigingen verduidelijken de eventueel te nemen besluiten met betrekking tot de 

inwerkingtreding van een toekomstig besluit tot wijziging, verlenging, tussentijdse opheffing 

of beëindiging van de regeling, alsmede een besluit tot uittreding van een deelnemer. 

1.2 De tekst van de regeling dient voor alle deelnemende gemeente gelijkluidend te zijn.  

Diverse gemeenten die de verlenging van de Gemeenschappelijke regeling 

Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 na 1 januari 2016 hebben doorgevoerd, 

hebben de aangepaste tekst vastgesteld. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 

 

5 Duurzaamheid 

N.v..t. 
 

6 Communicatie en participatie 

N.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Het voorgestelde besluit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente, 

aangezien de Minister van Infrastructuur en Milieu alle kosten zal dragen die 

samenhangen met het Schadeschap HSL-Zuid. 
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8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Brief Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, d.d. 8 december 2015  
2. Brief Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, d.d. 18 februari 2016     


