
 

 

  

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 1 Reglement van Orde indien agendering 

plaatsvindt inzake het krediet voor de asbestsanering te Wateringen, tevens 

motie ingevolge artikel 40 lid 6 als geen agendering plaatsvindt 

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 februari 2015 

 

Overwegende: 

 

dat tijdens de Commissie Bestuur met de burgemeester een discussie gevoerd is 

over de vraag of nu al een kredietvoorstel aan de Raad gedaan moet worden 

danwel in ieder geval een melding moet worden gemaakt van het feit dat er 

aanzienlijke bedragen worden uitgegeven; 

 

dat de burgemeester tijdens de commissievergadering het standpunt innam dat 

dat allemaal niet nodig was en dat in maart waarschijnlijk een kredietvoorstel 

gedaan zou worden. De meerderheid van de commissie ging daarmee akkoord; 

 

dat inmiddels daar toch wat genuanceerder over gedacht wordt nadat de 

gemeenteaccountant is geconsulteerd; 

 

dat nog steeds berichten binnenkomen dat de bewoners van de getroffen wijk 

niet te spreken zijn over de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de 

werkzaamheden en ook geen duidelijkheid hebben over de eindsituatie die over 

enige tijd zal gaan ontstaan; 

 

dat naar verluidt een brief aan de Raad gezonden gaat worden van een groot 

aantal bewoners, dit om in ieder geval ook te weerleggen hetgeen de 

burgemeester tijdens de commissievergadering heeft aangegeven dat slechts 

enkele bewoners problemen hadden; 

 

dat eerder al verzocht is om toezending van overeenkomsten die door de 

gemeente zijn gesloten met derden terzake van de sanering, de 

beëindigingsovereenkomst met Ecoloss, de bedrijven die na het eindigen van de 

overeenkomst met Ecoloss de werkzaamheden daadwerkelijk op dit moment 

uitvoeren en een lijst met onderaannemers die weer voor die bedrijven 

werkzaam zijn; 

 

dat voorts het van belang lijkt een concreet plan van aanpak te hebben welke 

werkzaamheden nog uitgevoerd gaan worden zodat de bewoners dat plan van 

aanpak kunnen laten toetsen om op die wijze er zeker van te zijn dat de 



 

 

 

 

2 

 

eindsituatie zo is dat er geen asbest meer is en dat zij de zekerheid hebben dat 

hun woningen niet blijvend in waarde gedaald zijn daardoor; 

 

 

Draagt het College/de burgemeester op: 

 

- Aan de Raad en ook aan de omwonenden te verstrekken een deugdelijk 

plan van aanpak van de werkzaamheden die verricht zijn en nog verricht 

gaan worden en dat plan zo in te richten dat de bewoners dat plan 

kunnen laten toetsen door eventueel een derde partij die dan kan 

bevestigen dat uitvoering van het plan tot een deugdelijke eindsituatie 

leidt en wel een eindsituatie waardoor er geen noemenswaardige 

gezondheidsrisico’s zijn en geen blijvende waardedaling van woningen 

meer zich zal gaan voordoen omdat er absoluut geen sprake meer is van 

asbest; 

- Aan de Raad een overzicht te verstrekken van de overeenkomsten zoals 

die zijn aangegaan met Ecoloss, met derden en voorts aan de Raad te 

verstrekken de beëindigingsovereenkomst tussen de gemeente en Ecoloss 

danwel de correspondentie die tot beëindiging heeft geleid en voorts de 

Raad direct op de hoogte te stellen van de reacties van Ecoloss en ook 

aan de Raad te berichten of Ecoloss verdere acties gaat ondernemen 

richting de gemeente; 

- De Raad direct op de hoogte te stellen als bewoners danwel door 

bewoners opgerichte verenigingen de gemeente aansprakelijk stellen voor 

schade die zij geleden hebben; 

- Voorts de Raad inzage te geven in de kostenontwikkelingen zoals zich die 

hebben voorgedaan vanaf de brand en ook de kostenontwikkelingen in de 

toekomst; 

- Tenslotte gevolg te geven aan de bezwaren en kritieken die de bewoners 

hebben en in de verdere afwikkeling daar afdoende rekening mee te 

houden doordat de nog te verrichten werkzaamheden zonder problemen 

kunnen worden uitgevoerd; 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens,  

Fractievoorzitter 

 


