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Pilot s proefprojecten, waar worden deze uitgevoerd.
Hoe gaat er afgekoppeld worden? Voorbeelden.
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid ( aansprakelijkheid) van het afkoppelen t.a.v. schade?
Als iemand het met de manier van afkoppelen het niet eens is hoe gaan we daar dan mee
om? Commissie? Kan men weigeren op gegronde redenen? En welke zijn dat dan?
De berekening van de kosten €10.2 miljoen, waar zijn deze op gebaseerd als de
proefprojecten nog niet zijn uitgevoerd en akkoord bevonden. €10.2 miljoen lijkt laag
ingeschat als men op een kwalitatief hoogwaardige manier wil afkoppelen en niet alleen
maar regenpijpen wil afzagen en er een bochtje op wil zetten.
Garantie op de kosten, de burgers moeten zeker weten wat deze kosten worden en dan kan
de raad met een akkoord van de burgers (wellicht referendum) een besluit nemen.
Is er al een besluit door de belastingdienst genomen voor vrijstelling van de BTW?
Is er garantie dat het probleem met het afkoppelen van de HWA verholpen is voor het
centrum van Laren? En waar bestaat deze garantie uit? Volgens rapporten van Rioned en de
Grondmij zijn er geen garanties te geven en is het veel goedkoper om zoveel mogelijk de
waterstromen bovengronds te leiden.
Wat betekent het voor de doorspoeling van het riool als het hemelwater er niet meer
doorheen stroomt? Krijgen we geen verstoppingen?
Na al het geblunder tot nu toe richting de burger en raad zou het goed zijn om een
onafhankelijk ervaren onderzoeksbureau een second opinion te laten uitvoeren.
Immers op bladzijde 36 van het GRP staan toch zeer verontrustende woorden als het om de
gooiergracht gaat en het functioneren ervan.
Is het niet goedkoper om vanuit de probleemgebieden in het centrum ondergrondse
systemen aan te leggen richting de gooiergracht en een aantal wadi’s in het centrum te
maken.
Hoe worden de mensen die nu al hebben afgekoppeld financieel gecompenseerd?

