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Plaats en datum Briefnummer Contactpersoon

Utrecht, 8 december 2015 1512003 mr. AW. van Engen
verzoeknurnrner (O30) 2711293

Benen

Gewijzigd conceptbesluit GR Sohadevergoedingsschap HSL-Zuid

Geachte mevrouw Driessendansen,

Zoals aangekondigd bij brief van 17 novemberjl. (kenmerk 1511003) treft u bijgaand aan de gewijzig-
de concepttekst voor de besluitvorming door de raad van uw gemeente in verband met de noodzake-
lijke verlenging en wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Sohadevergoedingssohap HSL
Zuid, A16 en A4,

De regeling zal worden verlengd tot 1 januari 2021, De technische wijzigingen hebben allereerst be~

trekking op de inwerkingtreding van een eventueel toekomstig besluit tot wijziging, verlenging, tusen~

tijdse opheffing of beeindiging van de regeling, alsmede een besluit tot uittreding van een deelnemer.

Er is voor gekozen om besluiten tot uittreding, wijziging of verlenging steeds op de dag nabekendma-

king van dat besluit door publicatie in de Staatscourant in werking te laten treden, Een eventueel be-

sluit tot tussentijdse opheffing of beëindiging zal eenjaar na bekendmaking in werking treden Op

deze manier wordt maximale duidelijkheid gegeven omtrent het moment van inwerkingtreding van

dergelijke besluiten. Zie in dit verband de wijzigingen aan de artikelen 21 t/m 23 van de regeling

Voorts is ervoor gekozen om de tekst van artikel 24 van de regeling ook te wijzigen, opdat die beter

aansluit bij de gewijzigde tekst van artikel 26 Wgr. Dit betekent dat overeenkomstig die bepaling het

college van Rotterdam zorg zal dragen voor toezending van de regeling aan gedeputeerde staten, en

de Minister zorg draagt voor bekendmaking van de gewijzigde en verlengde regeling in de Staatscou-

rant,

in artikel l van het conceptbesluit zijn de wijzigingen in de regeling zelf weergegeven.Voorts is in arti»

kel ll bepaald dat dit besluit tot wijziging en verlenging van de regeling in werking treedt met terugwer~

kende kracht tot en met 1 januari 2016, Op deze wijze wordt voorkomen dat er sprake is van een be-

stuurlijk vacuüm. Gemakshalve treft u voorts de gewijzigde geconsolideerde tekst van de regeling aan.

indien gewenst kunt u de word~versie van het conoeptbesluit opvragen per e-mailbericht aan

a.van.engen@planet.nl (oc. echadeschap.hsl@›ts4all.nl),

Het âchadevergoedingsschap is statutair gevestigd in Rotterdam Verzoeken om schadevergoedingdienen te worden gericht aan

Sohadevergoedingeschap l~lSL«Zuid, A16 en A4. Postbus 556, 3000 AN R01 YERDAM

Het Uitvoeringsorgaan van het Schep is gevestigd in Utrecht Correspondentie en bezoekadres,

Schadevergoedingsschap Hßlfïuid, A16 en A4, Schimmelpennincklaan 15, 3571 BE UTRECHT
Tel 030«2?11293FaX,030-2714817
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ik verzoek u orn het collegevan Burgemeesteren wethouders en de reed van uw gemeente voor te
stellen om overeenkomstighet gewijzigde oonoeptbeslult te besluiten. Het Schadesohap ontvangt
graag een afschrift van dit besluit. ik neem aan dat u rnij tevens informeert over eventuele wijzigingen
met betrekking tot de bestuurlijke vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van het Schadeechap.

Hoogeohtendt
narnensghetDegelijke Bestuur van het
Scha ”v rgoeciingseohap HSL~Zoicl, A16 en A4,

 4o@e7 e„„ eeeeeee

mr. A, . van Engenäçi
Secretaris

Bijlagenf

› Conoeptbesluit wijziging en verlenging GR echadevergoedingeechap HSL-Zuid, A16 en

A4, d.d. 7 december 2015;
ø Gewijzigde geconsolideerde tekst van de GR, versie 7 december 2015

z

Het Schadevergoeoingseohap is etatutair geveetigd in RotterdamVerzoekenom schadevergoedingdienen te worden gericht aan

EšonaclevergoedlngseohapHSL~Zoio, A16 enA4, Poeibua bôôt 3000 AN ROTTERDAM
g

Het Uitvoeringsorgaan van het Schep is gevestigd in Utrecht. Correspondentie- en bezoekaores
A4 Schimmel ennlnoklaan 15 3571 EE UTRELCHTSchaclevergoedingsschap H8l.›Zuro, A16 en „ D

Tel O3O›2`f1l293 Fax' O3O«-2714817
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versie d.d. 7-12-2015

Voorstel aan de raad van de gemeente X tot wijziging en verlenging van de
Gemeenschappelijke regeling schadevergoeclingsschap HSL~Zuid, A16 en A4

Inleiding
Uw raad heeft in 1998 besloten om, tezamen met de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat
en de raden van 19 andere gemeenten, de `Gemeenschappelijke regeling schaclevergoedingsschap
HSL-Zuid, A 16 en A4' aan te gaan. Het doel van dit besluit was - kort gezegd ~ dat de behandeling

van, en de beslissingen op verzoeken om schadevergoeding die verband houden met onder meer de

aanleg van de HSL-Zuid voor alle verzoekers doelmatig, deskundig en op gelijke wijze zou
plaatsvinden. Daarnaast werd met deze gemeenschappelijke regeling voor alle verzoekers
duidelijkheid geschapen omtrent de ter zake bevoegde instantie: vanaf dat moment was dat in alle

gevallen het algemeen bestuur van het Schadeschap HSL-Zuid.

Sinds de ingebruikname van de l~lSL~Zuid is veel onderzoek gedaan naar het geluid langs het trace.
Uit metingen is gebleken dat de bij de aanleg van de HSL-Zuid getroffen geluidmaatregelen een
kleiner geluidreducerencl effect hebben dan waar ten tijde van de totstandkoming van het

tracébesluit van werd uitgegaan. Uit onderzoek is gebleken dat er in circa 622 gevallen sprake is van

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde die is vastgesteld in het tracebesluit.

Het voorgaande zal hoogst waarschijnlijk leiden tot aanvullende verzoeken om schadevergoeding

van degenen voor wie de gevolgen van het tracébesluit vanwege het voorgaande zijn onderschat. In

artikel 23, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling is echter bepaald dat die van rechtswege

eindigt op 1 januari 2016. Dit betekent dat er onvoldoende tijd is voor het algemeen bestuur van het

Schadeschap HSL«Zuid om de aanvullende verzoeken af te handelen.

Het voorgaande betekent dat de raden van de deelnemende gemeenten dienen te kiezen uit twee

opties:
A. De gemeenschappelijke regeling te verlengen met een periode van 5 jaren, teneinde het

Schadeschap HSL-Zuid in staat te stellen om ook de aanvullende verzoeken af te handelen, of

om;
Ei. De beëindiging van de gemeenschappelijke regeling door te laten gaan, waarna voor het

overgrote deel van de gevallen de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd zal zijn om te

beslissen op de aanvullende verzoeken.

Voorstel en overwegingen
Uw raad wordt voorgesteld om te kiezen voor optie A, hetgeen betekent dat de gemeenschappelijke

regeling wordt verlengd. Dit stemt ook overeen met de voorkeur van het algemeen bestuur van het

Schadeschap HSL.~Zuid en de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Voor deze keuze is een aantal overwegingen relevant.
- Ten eerste zorgt verlenging van de gemeenschappelijke regeling ervoor dat - net als in het

verleden ~ ook de aanvullende verzoeken om schadevergoeding op een onafhankelijke en

deskundige manier kunnen worden beoordeeld.
~ Ten tweede zorgt verlenging van de gemeenschappelijke regeling ervoor dat de aanvullende

verzoeken naar dezelfde maatstaven zullen worden beoordeeld als de eerdere verzoeken om

schadevergoeding. De aanvragers zullen op die manier aldus geen nadelige gevolgen

ondervinden van het feit dat zij niet eerder dan thans in de gelegenheid waren om het

aanvullende verzoek in te dienen.
- Ten derde zorgt verlenging ervoor dat voor alle verzoekers duidelijk blijft dat de bevoegdheid

om te beslissen op de verzoeken om schadevergoeding bij het algemeen bestuur van het

Schacleschap HSL-Zuid ligt.
- Ten vierde en tot slot is verlenging de enige manier waarop zeker gesteld wordt dat een

aanvullend verzoek niet betekent dat een volledige nieuwe beoordeling van de zaak dient plaats

te vinden (met een nieuwe cleskundigencornrnissie). Bij een verlenging van de

gemeenschappelijke regeling kan het onderzoek beperkt worden tot het beoordelen van de

gevolgen van de omstandigheid dat de geluidreducerende maatregelen niet het effect hebben

AKD: ?r8588ô98v3
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dat in het verleden werd verwacht.

Indien ervoor wordt gekozen om de gemeenschappelijke regeling te verlengen, dient die wel op
enkele punten te worden gewijzigd. Dit betreffen vooral technische wijzigingen die verband houden
met verschillende wetswijzigingen sinds 7 april 1998, toen de gemeenschappelijke regeling werd
vastgesteld. Enerzijds hebben deze wijzigingen betrekking op de bevoegdheidsverdeling binnen het
algemeen bestuur. Deze wijziging is een noodzakelijk gevolg van de wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015. Anderzijds dient een wijziging te worden
aangebracht in de gemeenschappelijke regeling voor wat betreft de aan het algemeen bestuur van
het Schadeschap HSi„«Zuid gedelegeerde bevoegdheden. Dit is een gevolg van de diverse wijzigingen

in de Tracewet en de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening. Dit leidt ertoe dat het
noodzakelijk was dat het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om te beslissen
omtrent tegemoetkomingen in planschade in de zin van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening
delegeerde aan het algemeen bestuur van het Schacleschap HSL~Zuicl, voor zover het gaat om

schade als gevolg van - kort gezegd - het Tracebesluit HSL-Zuid en eventuele gemeentelijke
(bestemrnings)plannen die daarmee onlosmakelijk samenhingen. Hiertoe is door het college van
burgemeester en wethouders reeds besloten, onder de voorwaarde dat uw raad besluit tot het
verlengen van de gemeenschappelijke regeling. Alle voorgestelde wijzigingen aan de

gemeenschappelijke regeling zijn voorzien van een artikelsgewijze toelichting, die uw raad bij dit

voorstel aantreft. Voorts treft uw raad een geconsolideerde tekst van de gemeenschappelijke
regeling aan, zoals die zal luiden nade voorgestelde wijzigingen.

voor de goede orde zij nog opgemerkt dat een verlenging van de gemeenschappelijke regeling in het

onderhavige geval - juridisch gezien ~» geschiedt door wijziging van de in artikel 23, eerste lid,

daarvan opgenomen beeindlgingsdatum. Om deze reden, en omdat » zoals gezegd - enkele

technische wijzigingen moeten worden doorgevoerd, wordt uw raad hieronder voorgesteld om de

regeling te `wijzigen'. Uw besluit dient voorts te zijn voorzien van terugwerkende kracht tot en met 1

januari 2016 (zie artikel Ii), nu het niet mogelijk is gebleken om alle noodzakelijke besluitvorming

en bekendmakingen reeds vóór die datum te hebben voltooid. Door de wijzigingen aan de

gemeenschappelijke regelingen met terugwerkende kracht in werking te laten treden, is de

continuïteit van het Schadeschap HSL«Zuid gegarandeerd.

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.

Communicatie
Niet noodzakelijk.

BESLUIT:

De raad van de gemeente X heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.

X (nr. X) gelezen en besluit:

Artikel I
De Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt als volgt

gewijzigd:

A. Artikel 1, wordt als volgt gewijzigd: _ _

1. In onderdeel c wordt “de Minister van Verkeer en Waterstaat" vervangen door: de Minister

van Infrastructuur en Milieu;
2. In onderdeel d wordt “de raden van de gemeenten Haarlemmermeer, Alkemade,

Jacobswoude, Leiderdorp, Leiden, Rijnwoude, Zoeterwoude, Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs,

Bergschenhoek, Rotterdam, Heerjansdam, Zwijndrecht, Binnenmaas, 's~Gravendeel,

Strijen, Dordrecht, Moerdijk, Made, Breda, Zundert" vervangen door: de raden van de

AKD1$$8588698\/3
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gemeenten l-laarlemmermeer, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Leiderdorp, Leiden,
Lansingerland, Zoeterwoude, Zoetermeer, Rotterdam, Zwijndrecht, Binnenmaas, Strijen,

Dordrecht, Moerdijk, Breda,;
3. In onderdeel fwordt “artikel 24” vervangen door: artikel 24 (oud) en wordt “artikel 15”

telkens vervangen door: artikel 15 (oud).
B. In artikel 5, vijfde lid, wordt "Het lid bedoeld in het tweede lid heeft evenveel stemmen als er

leden als bedoeld in het derde lid zijn." vervangen door: Het lid bedoeld in het tweede lid

heeft het ingevolge artikel 14, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen maximaal
toegestane aantal stemmen.

C. In artikel 8 wordt in het derde lid “artikel 16, zesde lid," vervangen door: artikel 16, vijfde lid,.

D. Artikel 9, wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt:

a. "door de raden" vervangen door: door de raden of de colleges van burgemeester en

wethouders; en
b. "artikel 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening” vervangen door: artikel 49 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. “artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht” wordt vervangen door:

artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 22 van de

Tracewet;
b. “welke bevoegdheid door de Minister is overgedragen" wordt vervangen door "welke

bevoegdheden door de Minister zijn overgedragen.

E. Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:
2. Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijk regelingen geven zij schriftelijk

of mondeling aan het algemeen bestuur de door één of meer leden van het algemeen bestuur

gewenste inlichtingen.
F. In artikel 21 wordt de tweede volzin vervangen door: Het besluit tot uittreding treedt in

werking met ingang van de dag na de bekendmaking van het besluit.

G. Artikel 22, derde lid, komt te luiden:
3. Het besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking van

het besluit.
H. Artikel 23, wordt als volgt gewijzigd;

a. in het eerste lid wordt “op 1 januari 2Ol6" vervangen door: 1 januari 2021;

b. het derde lid komt te luiden:
3. Het besluit tot tussentijdse opheffing of beëindiging treedt in werking eenjaar na de

bekendmaking van het besluit.
I. In artikel 24 wordt "De bij de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven toezending"

vervangen door: De in artikel 26, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen

voorgeschreven bekendmaking.

3. In artikel 25 wordt “artikel 27, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen" vervangen

door: artikel 27, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen (oud).

Artikel II N

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het

wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

De raad van de gemeente X,

de griffier, de voorzitter,

Al›íD:#8588698v3
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ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN

A. Een aantal gemeenten is in de loop derjaren uit de gemeenschappelijke regeling uitgetreden

dan wel is door gemeentelijke herindeling opgegaan in een andere gemeente. De opsomming van

gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling deelnemen iri artikel 1, onderdeel d, van de

regeling is daarom geactualiseerd. De gemeenten Zundert en Drimmelen zijn recent uitgetreden

(althans zullen binnenkort uittreden) omdat ~ als gevolg van grenscorrecties - de HSL-Zuid niet

langer binnen hun grondgebied ligt. Ook deze gemeenten zijn daarom niet meer genoemd in de

gewijzigde regeling.
De in artikel 1, onderdeel f, van de regeling genoemde tracébesluiten zijn destijds genomen op basis

van artikel 24 (bijzonder tracebesluit) en artikel 15 (reguliere procedure) van de Tracéwet. De wet

kent dit onderscheid niet meer, reden waarom er voor is gekozen in de tekst "{oud)" op te nemen.

De bevoegdheid tot het vaststellen van tracébesluiten berust thans op artikel 9 van de Traoewet.

B. Artikel 14, derde lid, van de Wgr is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd: de leden van

het dagelijks bestuur (DB) mogen nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur (AB)

uitmaken.

Het AB bestaat uit 16 leden: 15 leden die worden afgevaardigd door de deelnemende gemeenten en

1 namens de minister. Die 15 gemeentelijke leden hebben ieder 1 stem (artikel 5, lid 5). De

vertegenwoordiger van de Minister in het /-\B heeft vervolgens het door artikel 14, derde lid, Wgr

maximaal toegestane aantal stemmen. Op dit moment betekent dit dat de vertegenwoordiger van

de Minister twaalf stemmen heeft in het AB.
Het DB bestuur bestaat uit ten minste drie leden (artikel 11, lid 1). Een daarvan is in ieder geval het

lid namens de Minister uit het AB en twee andere leden uit het AB. In artikel 5, vijfde lid, zoals dit

luidde voor de onderhavige wijziging, was bepaald dat het lid van het AB evenveel stemmen heeft

als er gemeentelijke leden zijn. Dat zou betekenen dat het lid namens de minister niet een,maar 15

stemmen heeft. Dat zou leiden tot de volgende stemverhouding:

Gemeentelijke leden niet~DB 13
Gemeentelijke leden wel~DB 2
li/linisterlid wel-DB 15
Totaal: 30

Bij deze stemverhoudingen zou het totale DB - inclusief de 2 gemeentelijke leden - dus in totaal 17

stemmen hebben (15 stemmen van het ministerlid en 2 stemmen van de gemeentelijke leden van

het DB). Dat betekent dat als de leden van het DB hetzelfde stemmen in het AB als zij in het DB

hebben gedaan, de drie leden van het AB die tevens lid van het DB zijn, ook het AB domineren. Zij

kunnen namelijk altijd een meerderheid hebben, doordat zij 17 stemmen hebben ten opzichte van

het totaal van 30 (15 gemeentelijke stemmen en 15 ministerstemmen). Artikel 14, derde lid, van de

Wgr wil dat voorkomen. Daarom wordt het aantal stemmen van de vertegenwoordiger van de

Minister verminderd. In de huidige situatie betekent dit dat de vertegenwoordiger van de Minister

11 stemmen heeft (vier stemmen minder als er gemeentelijke leden zijn). Dan is de stemverhouding

in het AB namelijk als volgt:

Gemeentelijke leden niet-DB 13
Gemeentelijke leden wel~DB 2

Ministerlid wel-DB 11

Totaal: 26

Op deze manier hebben de leden van het DB in totaal 13 stemmen (Z van de gemeentelijke ledenen

12 van het ministerlid). Tegelijkertijd hebben alle andere leden van het algemeen bestuur (die dus
niet ook in het DB zitten) in totaal ook 13 stemmen. Daarmee hebben de leden van hetdagelijks
bestuur dus geenmeerderheid meer in het algemeen bestuur, hetgeen in overeenstemming is met

artikel 14, derde lid, van de Wgr.

C. Artikel 8, derde lid, respectievelijk artikel 13, tweede lid, is in overeenstemming gebracht
met artikel 16 van de Wgr betreffende de bevoegdheden van het algemeen bestuur respectievelijk

het dagelijks bestuur.

Al<D;d8588698v3
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D. Tegenwoordig is niet langer de gemeenteraad bevoegd om te beslissen omtrent de
vergoeding van planschade, maar is op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening het college
van burgemeester en wethouders bevoegd om te beslissen omtrent het al dan niet toekennen van
een tegemoetkoming in planschade. Artikel 9, eerste lid, van de regeling is dienovereenkomstig

gewijzigd.
Op grond van artikel 22 van de Tracéwet is de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd te

beslissen omtrent een verzoek om schadevergoeding voor schade als gevolg van een tracebesluit.
Artikel 9, tweede lid, van de regeling is dienovereenkomstig gewijzigd.

E. Artikel 13, tweede lid, van de regeling is gewijzigd in verband met wijzigingen in de Wgr. Als

gevolg van die wijzigingen, vloeit de verplichting tot het verstrekken van de benodigde informatie

zoals die eerst was opgenomen in de regeling, nu rechtstreeks voort uit artikel 19a, tweede lid, Wgr.

F. G. en H. De artikelen 21 tot en 23 zijn gewijzigd met betrekking tot het moment waarop

besluiten tot uittreding, beëindiging, opheffing of wijziging van de regeling in werking treden.

Voorheen was terzake een verwijzing naar artikel 27 Wgr opgenomen, maar als gevolg van een

wijziging van de Wgr in 2006 gaf die verwijzing geen duidelijk moment van inwerkingtreding meer.

De artikelen 21 tot en met 23 zijn daarom nu in overeenstemming gebracht met artikel 26, derde

lid, Wgr. Daarnaast is artikel 23, eerste lid, aldus gewijzigd dat de regeling niet meer eindigt op 1

januari 2016, maar pas op 1 januari 2021. Dit laatste in verband met de hiervoor genoemde

aanvullende verzoeken.

I. In artikel 24 wordt expliciet bepaald dat de Minister van Infrastructuur en Milieu zorg draagt

voor de bekendmaking van de onder g. bedoelde besluiten door publicatie in de Staatscourant

(artikel 26, tweede lid, Wgr). Het is vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Rotterdam, de plaats van vestiging van het schadevergoedingsschap, om dit

besluit ter kennisneming toe te zenden aan gedeputeerde staten van de provincies waarin de

deelnemende gemeenten zijn gelegen (artikel 26, eerste lid, Wgr).

J. De verwijzing naar artikel 27, tweede lid, Wgr in artikel 25 van de regeling was onjuist en is

daarom gewijzigd

AKD1i1l8588698\/3
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GECONSOLIDEERDE TEKST NA WIJZIGING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHADEVERGOEDINGSSCHAP HSL-ZUID, A 16 EN A 4

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. De regeling: deze gemeenschappelijke regeling ingevolge de artikelen 94 en 95 van de Wet

gemeenschappelijke regelingen;
b. Het Schap: het rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3 van

deze regeling en tevens bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet

bestuursrecht;
C. De Minister: de Minister van Infrastructuur en Milieu;

d. De deelnemers: de raden van de gemeenten Haarlemmermeer, Kaag en Braassern, Alphen

aan den Rijn, Leiderdorp, Leiden, Lansingerland, Zoeterwoude, Zoetermeer, Rotterdam,

Zwijndrecht, Binnenmaas, Strijen, Dordrecht, Moerdijk, Breda en de Minister.

e. De raad: de gemeenteraad van een aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende

gemeente;
f„ Het tracébesluit:

- Het uitvoeringsbesluit HSL-Zuid als bedoeld in artikel 24 (oud) van de Tracewet

(inclusief de werken aan de A 16 van Prinsenbeek~Noordtot knooppunt Galder, de

werken aan de A 58 tot aan de gemeentegrens van Breda, en de aanleg van knooppunt

Princeville, die in dat tracé-besluit zijn opgenomen), respectievelijk

De uitvoeringsbesluiten tot de verbreding van de A 4 (gedeelte Zoeterwoude-knooppunt

Burgerveen), als bedoeld in artikel 15 (oud) van de Tracewet respectievelijk
› Het uitvoeringsbesluit tot de verbreding van de A 16 (gedeelte Moerdijk tot

Prinsenbeek«Noord), als bedoeld in artikel 15 (oud) van de Tracéwet;

g. HSL-Zuid: voor deze gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSl.~Zuid worden

hieronder mede verstaan de werken aan de A 4 en A 16, voorzover onder f genoemd.

Hoofdstuk II. Doel en reikwijdte van de regeling

Artikel 2

1. Het doel van de regeling is het bevorderen dat de behandeling van verzoeken om

schadevergoeding die verband houden met de aanleg van de HSL~Zuid en de verbreding,

verlegging en reconstructie van de A 16, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, respectievelijk de A

4, zoals bedoeld in artikel 1 onder f, en de beslissing op die verzoeken doelmatig, deskundig

en op gelijke wijze plaatsvinden. Door deze regeling wordt tevens voor de burgers

duidelijkheid geschapen over de terzake bevoegde instantie.

2. Op grond van de regeling kan slechts schadevergoeding op verzoek van degene die schade

lijdt, of zal lijden, toegekend worden als de schade een gevolg is van het onherroepelijk

tracébesluit en/of de daaruit rechtstreeks voortvloeiende besluiten en rechtmatige

uitvoeringshandelingen van bestuursorganen, en deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel

ten laste van degene die schade lijdt behoort te blijven en voor zover vergoeding van deze

schade niet of niet voldoende anderszins is verzekerd. De hoogte van de schadevergoeding

wordt naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld.

3. Schade die het gevolg is van verlegging, verwijdering of vervanging van kabels en leidingen

ten gevolge van de werken als bedoeld in artikel 1 valt niet onder deze regeling.
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Hoofdstuk III. Het Schap

Artikel 3

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd:

SchadevergoedingsschapHSL~Zuid, hierna te noemen: het Schap.

2. Het Schap is gevestigd te Rotterdam.

Artikel 4

De bestuursorganen van het S-:hap zijn:

Q
-f`

lC
'D

)

_ Het algemeen bestuur;
Het dagelijks bestuur;

_ De voorzitter;
. Het uitvoeringsorgaan, bedoeld in artikel 17.

Hoofdstuk IV. Het algemeen bestuur

Artikel 5

1. l¿et algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als er deelnemers zijn.

2. Een lid van het algemeen bestuur wordt door de Minister aangewezen. De Minister kan een

plaatsvervanger aanwijzen voor het door de Minister aangewezen lid.

3. De overige leden van het algemeen bestuur worden door de raden van de deelnemende

gemeenten uit hun midden, de voorzitters van die raden inbegrepen, aangewezen. Elk der

raden kan uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen voor het door hem aangewezen lid

van het algemeen bestuur. Artikel 15, eerste lid, Gemeentewet en X 8 Kieswet zijn van

overeenkomstige toepassing op de in dit lid bedoelde leden.

4. l-let ten aanzien van de leden van het algemeen bestuur bepaalde in de Wet

gemeenschappelijke regelingen en in deze regeling, is van overeenkomstige toepassing op

hun plaatsvervangers.
5. De leden van het algemeen bestuur bedoeld in het derde lid hebben ieder één stem. Het lid

bedoeld in het tweede lid heeft het ingevolge artikel 14, derde lid, van de Wet

gemeenschappelijke regelingen maximaal toegestane aantal stemmen.

Artikel 6

1. Het door de Minister aangewezen lid van het algemeen bestuur wordt voor onbepaalde tijd

benoemd.
Z. De leden, bedoeld in artikel 5 derde lid, worden benoemd voor een zittingsduur van vier jaar.

Deze leden treden echter af op de dag waarop de zittingsperiode in de raad afloopt.

3. De raad besluit in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de aanwijzing van het

lid en zijn plaatsvervanger in het algemeen bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid

worden aangewezen.
4. Een lid van het algemeen bestuur dat ophoudt lid van de raad of burgemeester te zijn houdt

daarmee tevens op lid van het algemeen bestuur te zijn.

5. Een lid van het algemeen bestuur kan ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan de raad

of de Minister die hem heeft aangewezen. De raad of de Minister wijzen binnen eenmaand

een nieuw lid van het algemeen bestuur aan.

6. Van elke aanwijzing of wijziging in het algemeen bestuur doet de aanwijzende deelnemer

schriftelijk mededeling aan het dagelijks bestuur.

Artikel 7

1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de

voorzitter dit nodig oordeelt, of indien tenminste een derde van het aantal leden als bedoeld in

artikel 5, derde lid, of het lid als bedoeld in artikel 5, tweede lid, zulks schriftelijk, onder

opgave van de te behandelen onderwerpen hebben/heeftverzocht. Op de vergadering van het

algemeen bestuur is artikel 56 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
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2. Het algemeenbestuur besluitbij meerderheid van stemmen. Wordt over een voorstel geen
stemming gevraagd, dan is het aangenomen.

3. Staken de stemmen,dan is het voorstel niet aangenomen. is de vergadering niet voltallig,
dan wordtbij staking van stemmenhet nemen van een besluit verdaagd tot een volgende

vergadering.Staken de stemmen in deze volgende vergadering opnieuw, ongeacht of deze
voltallig is of niet, dan is het voorstel niet aangenomen.

4. is eenvoorsteldoor stakingvande stemmen niet aangenomen, dan wordt over het voorstel

beslistbij bindendadvies dat uitgebracht wordt door een door hetlalgemeen bestuur aan te

wijzen commissiebestaandeuit drie onafhankelijke deskundigen. Een van de onafhankelijke

deskundigen wordt bij gewone meerderheid van stemmen door de leden als bedoeld in artikel

5 derde lid benoemd. Het lid als bedoeld in artikel 5 tweede lid benoemt eenonafhankelijke

deskundige. Beide op deze wijze benoemde onafhankelijke deskundigen benoemen tezamen

de derde onafhankelijke deskundige.

Artikel 8

1.. Een lid van het algemeen bestuur is aan de raad die hem als lid heeft aangewezen

verantwoording verschuldigd voor de uitoefening van zijn lidmaatschap. Het door de Minister

aangewezen lid is aan de Minister verantwoording verschuldigd voor de uitoefening van zijn

lidmaatschap.
2. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad die hem heeft benoemd ontslagen worden.

Op de procedure van het ontslag van een dergelijk lid zijn de artikelen 49 en 50 van de

Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Het door de Minister aangewezen lid kan door

de Minister worden ontslagen.
3. Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen geeft een lid van het

algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door eenof meer leden van de raad, die hem

als lid heeft aangewezen, gevraagde inlichtingen. Het door de Minister aangewezen lid geeft

de Minister mondeling of schriftelijk de door de Minister gevraagde inlichtingen.

4. Over al hetgeen het Schap betreft verstrekt het dagelijks bestuur de deelnemers desgevraagd

inlichtingen.

Artikel 9

1. Het algemeen bestuur is bij uitsluiting bevoegd, welke bevoegdheid door de raden of de

colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers aan het schap is overgedragen,

ter zake van de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding als

bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 6.1 van de Wet

ruimtelijke ordening, doch uitsluitend voor zover deze schade verband houdt met schade

voortvloeiende uit het onherroepelijk tracebesluit en/of daaruit rechtstreeks voortvloeiende

bestuursbesluiten en rechtmatige uitvoeringshandelingeri.
2. Het algemeen bestuur is bij uitsluiting bevoegd ter zake van de behandeling van en de

beslissing op een aanvraag om schadevergoeding op basis van artikel 3:4, tweede lid, van de

Algemene wet bestuursrecht en artikel 22 van de Tracéwet, welke bevoegdheden door de

Minister zijn overgedragen, doch uitsluitend voor zover deze schade voortvloeit uit het

onherroepelijk tracébesluit en daaruit rechtstreeks voortvloeiende bestuursbesluiten en

rechtmatige uitvoeringshandelingen.
3. Het algemeen bestuur kan de bevoegdheden, zoals vermeld in lid 1 en 2, mandateren aan de

voorzitter.

Artikel 10

Op de behandeling van en de beslissing op een aanvraag om schadevergoedingalsbedoeld in artikel

9 is de door het algemeen bestuur vastgestelde procedureverordening van toepassing.
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Hoofdstuk V. Het dagelijks bestuur

Artikel 11

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te weten de voorzitter, het door de
Minister aangewezen lid van het algemeen bestuur en ten minste een ander door het

algemeen bestuur uit zijn midden aangewezen lid.
2. Elk lid van het dagelijks bestuur heeft één stem.
3. Het door de Minister benoemde lid van het dagelijks bestuur wordt benoemd voor onbepaalde

tijd. De overige leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen voor een zittingsduur van

vier jaar. Zij treden af wanneer de zittingsperiode in de gemeenteraad afloopt of wanneer zij

ophouden voorzitter van de raad te zijn.
4. Het algemeen bestuur besluit in de eerste vergadering van elke zittingsperiode over de

aanwijzing van door het algemeen bestuur aan te wijzen leden van het dagelijks bestuur en

de plaatsvervangers daarvan. Aftredende leden van het dagelijks bestuur kunnen opnieuw als

lid van het dagelijks bestuur aangewezen worden.
5. Het lid dat ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks

bestuur te zijn.
6. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, wijst het algemeen

bestuur zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 6 maanden, een nieuw lid aan.

Wanneer de ontstane vacature gepaard gaat met een vacature in het algemeen bestuur, dan

vangt de termijn van 6 maanden aan op het moment dat het dagelijks bestuur de mededeling

als bedoeld in artikel 6, zesde lid, ontvangt.

Artikel 12

1. Het dagelijks bestuur is belast met:
a. De voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zal

worden beraadslaagd en besloten;
De zorg voor de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;

. Het beheren van de inkomsten en uitgaven van het Schep;

. De zorg voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

Het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen

van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

f. Het verstrekken van inlichtingen aan de deelnemers aan deze regeling.

2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of indien een ander

lid van het dagelijks bestuur zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen

onderwerpen, heeft verzocht. In het laatste geval wordt de vergadering binnen drie weken

gehouden. Op de vergadering van het dagelijks bestuur is artikel 56 Gemeentewet van

overeenkomstige toepassing.
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Artikel 13

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen

bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur en beleid.

2. Onverminderd artikel 16, vijfde lid, Wet gemeenschappelijk regelingen geven zij' schriftelijk of

mondeling aan het algemeen bestuur de door eenof meer leden van het algemeen bestuur

gewenste inlichtingen.

Artikel 14

1. Een lid van het dagelijks bestuur kan ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan de raad

of de Minister die hem in het algemeen bestuur benoemd heeft.
›

2. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur ontslagen worden. Het lid

van het dagelijks bestuur dat is aangewezen door de Minister kan niet door het algemeen

bestuur ontslagen worden, maar alleen door de Minister.
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Hoofdstuk VI. De voorzitter

Artikel 15

1. De voorzitter van het algemeen bestuur wordt door het algemeen bestuur uit zijn midden
aangewezen bij meerderheid van stemmen.

2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. Het algemeen bestuur wijst één iid van het dagelijks bestuur bij meerderheid van stemmen

aan als plaatsvervangend~voorzitter. De voorzitter kan niet tevens olaatsvervangend~
voorzitter zijn. De olaatsvervangendwoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 16

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het
dagelijks bestuur.

2. De voorzitter is belast met de uitvoering van besluiten van het dagelijks bestuur en tekent de
stukken die van het algemeen bestuur en/of dagelijks bestuur uitgaan.

3. De voorzitter neemt, indien het algemeen bestuur hem daartoe overeenkomstig artikel 9 lid 3

heeft gernandateerd, de besluiten op verzoeken om schadevergoeding.
4. De voorzitter vertegenwoordigt het Schap in en buiten rechte. Hij kan een door hem aan te

wijzen persoon machtigen om deze vertegenwoordiging namens hem uit te oefenen. Aan deze

machtiging kan de voorzitter voorwaarden verbinden. Indien de voorzitter behoort tot het

bestuur van een gemeente die partij is in een geding waarbij het Schep is betrokken, oefent

de piaatsvervangendavoorzitter de in dit lid bedoelde bevoegdheid uit.

Hoofdstuk VII. Het uitvoeringsorgaan

Artikel 17

1. Het algemeen bestuur kan een uitvoeringsorgaan instellen dat belast wordt met de

voorbereiding en uitvoering van de op grond van artikel 9 genoemde beslissingen. Het

uitvoeringsorgaan is over de wijze waarop het zijn taken vervult verantwoording verschuldigd

aan het algemeen bestuur.
2. Het uitvoeringsorgaan wordt door het algemeen bestuur samengesteld uit een voordracht van

door de Minister en de raden aangewezen personen. _

3. De leden van het uitvoeringsorgaan zijn ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan

zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur.

Hoofdstuk VIII. Ondersteuning

Artikel 18

1. De Minister stelt, gehoord het dagelijks bestuur, de bestuursorganen van het Schap voldoende

ondersteuning, waaronder een secretaris, ter beschikking. De secretaris woont de

vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het uitvoeringsorgaan bij.

2. De secretaris ondertekent mede alle stukken die van het algemeen bestuur, het dagelijks

bestuur en het uitvoeringsorgaan uitgaan. _

3. De Minister benoemt, gehoord het dagelijks bestuur, tevens een plaatsvervangend secretaris

die de secretaris vervangt bij diens afwezigheid.

Hoofdstuk IX. Financiën

Artikel 19

De met de uitoefening van de in artikel 9 genoemde bevoegdheden gemoeide kosten komen ten

laste van het Rijk.
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Hoofdstuk X. Archief

Artikel 20

De voorschriften omtrent de zorg, de bewaring en het beheer van de bescheiden van de Minister zijn

šagovereenkomstige toepassing op de zorg, de bewaring en het beheer van de bescheiden van het

<2 ap.

Hoofdstuk XI. Uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 21

Eendeelnemerkan uittredenbij besluit van de raad van de betrokken gemeente, onderscheidenlijk

bij besluit van de Minister. Het besluit tot uittreding treedt in werking met ingang van de dag na

bekendmaking van het besluit. Besluit de Minister uit te treden dan is dat een besluit tot

tussentijdse opheffing als bedoeld in artikel 23.

Artikel 22

1. Tot wijziging van de regeling wordt op voorstel van het algemeen bestuur besloten door de

raden en de Minister.
2. Een wijziging van de regeling komt tot stand als het in het eerste lid bedoelde voorstel is

aanvaard door de raden van tenminste twee derde van de deelnemende gemeenten en de

Minister.
3. Het besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het

besluit.

Artikel 23

1. De regeling eindigt 1 januari 2021. Tot eerdere opheffing of verlenging van de regeling kan

worden besloten op voorstel van het algemeen bestuur door de raden en de Minister.

2. Een besluit tot opheffing of verlenging is tot stand gekomen zodra het in het eerste lid

bedoelde voorstel is aanvaard door de raden van tenminste twee derden van de deelnemende

gemeenten, en de Minister.
3. Het besluit tot tussentijdse opheffing of beëindiging treedt in werking één jaar na de

bekendmaking van het besluit.
4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen, daaronder in ieder geval begrepen de financiële

gevolgen, van de beëindiging, de verlenging en de tussentijdse opheffing van de regeling.

5. In geval van beëindiging of tussentijdse opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie

en stelt daarbij tevens een liquidatieplan vast.

6. Zo nodig blijven de bestuursorganen van het Schap ook na het tijdstip van beëindiging of

tussentijdse opheffing in functie totdat de liquidatie van het Schep is voltooid.

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen

Artikel 24

De in artikel 26, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven bekendmaking van

de regeling, alsmede van de besluiten tot uittreding, wijziging, beëindiging, verlenging of

tussentijdse opheffing geschiedt door de Minister.

Artikel 25

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand nadie waarinzij is opgenomen in

het register bedoeld in artikel 27, tweede lid, Wet gemeenschappelijke regelingen (oud).

Artikel 26

Deze regeling kan worden aangehaald als "Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap

HSL~Zuid".
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