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Betreft 

Besluit verlenging en wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid 

Geachte mevrouw Driessemiansen,

Op 8 december 2015 (brief met kenmerk 1512003) zonden wij u de gewijzigde concepttekst voor de 

besluitvorming door de raad van uw gemeente in verband met de noodzakelijke verlenging en wijzi~
ging van de Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsechap HSL-Zuid, A16 en A4j met het 

verzoek om het college van Burgemeester en Wethouders en de Raad van uw gemeente voor te stel~

ien om overeenkomstig het gewijzigde conceptbesluit te besluiten.

Van een aantal gemeenten hebben wij inmiddels een afschrift van het raadsbesluit mogen ontvangen,
doch dient er nog een aanvullend besluit genomen te worden na de laatste wijzigingen van 8 decem-
ber 2015 
Enkele gemeenten hebben het Schadevergoedingsachap geinformeerd dat de besluitvorming binnen~

kort staat geagendeerd.

Het Ministerie van infrastructuur en Milieu zal zorg dragen voor bekendmaking van de gewijzigde en 
verlengde regeling in de Staatscourant, zodra alle besluiten van de deelnemende gemeenten zijn 
ontvangen. Totdat de regeling met terugwerkende kracht in werking is getreden, is er formeel geen 
bevoegdheid voor de besluitvorming van het bestuur.
Het Schadevergoedingsschap ontvangt dan ook graag uiterlijk 15 april 2016 een afschrift van dit 
(aanvullend) besluit zodat publicatie in de Staatscourant voor l mei 2016 kan plaatsvinden 
Om inzicht te krijgen in de voortgang, wordt u voor zover dit nog niet door uw gemeente is gemeld 
verzocht het Schadevergoedingsschap te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de 

besluitvorming binnen uw Raad, indien gewenst kunt u deze informatie ook per e-mail aanleveren aan 
schadeechaprhsl@xs4all.nl.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van het 
scnadeifeiiigieeaingesenap i-ist.-zuid, /tie en A4,
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Ai/\lt van Engen,
Secretaris,

Het âchadevergoedingeschap is statutair gevestigd in Rotterdam Verzoeken om schadevergoeding dienen te worden gericht aan 

Schadevergoedingsechan H31,-Zuidi A16 en A4 Postbus 556, 3600 AN ROTTEREJAM 
Het Uitvoenngeorgaan van het Schep is gevestigd in Utrecht, Correspondentie en bezoekadres 

Schadevergoedingsscnap HE`›Lt«Zuid,A16 en A4 Schimmelpenninckiaan 15, 3571 BE UTRECHT 
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