SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W

Schriftelijke vraag van:

Romano Boshove - GroenLinks

Hardenberg, 13 oktober 2018
Aan de voorzitter van de raad,
In 2009 is door de Provincie besloten om het kanaal Almelo - De Haandrik op te waarderen. Hiervoor zijn werkzaamheden verricht zoals baggeren, plaatsen van grauwankers, intrillen en uittrillen
van damwanden. De werkzaamheden zijn afgerond medio 2014. Sommige aanwonenden van het
kanaal hebben als gevolg van deze werkzaamheden schade aan de woningen gehad. Dit gaat om
scheuren, verzakkingen en water in de kelders.
De schades zijn nog niet (allemaal) vergoed en men ervaart ook dat de communicatie met de provincie moeizaam verloopt. De gedeputeerde heeft aangegeven de regie te willen nemen door een
commissie samen te stellen om de problemen te inventariseren. Er blijken nog steeds nieuwe schadegevallen bij te komen, deze mensen weten soms niet waar ze dit moeten melden. Dit komt ook
door de verschillende betrokken overheden en instanties. Hierdoor lijkt afhandeling van schades
lang te duren dit tot frustratie van de gedupeerden. Hierdoor loopt hun vertrouwen in een goede
afhandeling ook terug.
De signalen hierover richten zich voornamelijk op de gemeente Twenterand maar inmiddels is het
GroenLinks bekend dat er ook binnen de gemeente Hardenberg gedupeerden wonen. Daarom de
volgende vragen:
1.Is het bij u bekend dat er bij aan- en omwonenden van het kanaal Almelo- De Haandrik overlast en
schades zijn als gevolg van werkzaamheden aan het kanaal?
2.Heeft u een beeld van het aantal schadegevallen in de gemeente Hardenberg?
3.Bent u bereid om een verbindende rol te vervullen tussen de inwoners en de Provincie met als
doel alle schades in kaart te krijgen en het indienen van schadeclaims bij de Provincie te vergemakkelijken?
4.Voor 2018-2019 staan wederom werkzaamheden (betreffende de boordvoorzieningen en damwanden) aan het kanaal gepland. Gaat er een risico-analyse worden gemaakt waarmee maatregelen getroffen kunnen worden om nieuwe schades te voorkomen?
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Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of
schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. De vragen worden - via de griffier - bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er
zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht (artikel 40 RvO, lid 1 en 2).
Beantwoording vindt normaal gesproken binnen drie weken plaats.

