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Samenvatting
Voor het voeren van een civiele procedure moet een procesbesluit genomen worden op 
grond van artikel 160, lid 1, onder f, van de Gemeentewet.

Inleiding
In het kader van de bouw van het ‘Outlet Centre’ is in de periode rond 17 september 2018 
een hoge ‘terp’ van granulaat gestort direct achter het Raadhuis te Halfweg, dat in eigendom 
toebehoort aan de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Als gevolg van het gewicht 
van deze ‘terp’ is de fundering van het Raadhuis weggedrukt, met als gevolg aanzienlijke 
schade. Het granulaat is inmiddels gedeeltelijk verwijderd, maar daarmee is de schade niet 
ongedaan gemaakt. De gemeente heeft schade geleden en heeft tot sluiting van het 
raadhuis over moeten gaan.

Context
Bij inspectie op locatie werd direct duidelijk dat een zeer hoge terp granulaat is opgeworpen. 
De constructeur die de inspectie heeft uitgevoerd, constateerde met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid dat er een causaal verband is tussen de schade aan het pand 
en het aanleggen van de granulaatterp.
Tot op heden is niet duidelijk in wiens opdracht het granulaat ter plaatse is gestort en wie die 
opdracht heeft uitgevoerd. Zolang hieromtrent geen duidelijkheid is verschaft, houdt de 
gemeente alle partijen die op dit moment betrokken zijn bij de bouw van het ‘Outlet Centre’, 
aansprakelijk voor de door haar reeds geleden en nog te lijden schade. Op 24 september 
2018 zijn alle mogelijk betrokken partijen bij aangetekende brief aansprakelijk gesteld.
Bij dit besluit bekrachtigen wij deze handelingen.
Tevens vragen wij in deze nota om te besluiten tot het voeren van een procedure voor het 
geval dat nodig mocht zijn om daadwerkelijk de schade vergoed te krijgen.

Probleemstelling
In artikel 160 van de Gemeentewet is bepaald dat het college een besluit dient te nemen als 
namens de gemeente een procedure gevoerd moet worden bij de (burgerlijke) rechter. De 
rechter zal niet uit zichzelf ("ambtshalve") vragen naar een procesbesluit, maar wel als de 
wederpartij daar een punt van maakt. De rechter zal in dat geval de standpunten van de 
gemeente buiten beschouwing laten als geen procesbesluit aan de rechter kan worden 
overgelegd.
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Oplossingen
Wij nemen het besluit, zoals dat in de bijlage bij deze nota is gevoegd, dat vervolgens aan 
de rechtbank kan worden overgelegd. Dit besluit is nodig om onze vordering aan de rechter 
voor te kunnen leggen, in geval de aansprakelijkstelling niet leidt tot het gewenste resultaat.

Middelen
De kosten worden gedekt uit het in de programmabegroting beschikbare budget van het 
programma 0: Bestuur en Ondersteuning, Beheerstaak Onvoorzien, onvoorzien algemeen 
(6.922.01.5 / 44.20.18). Dit budget is vooralsnog toereikend.

Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De beslispunten van deze nota vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de 
samenvoeging, omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde 
en goedgekeurde programmabegroting. Beleidsharmonisatie is niet van toepassing.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. alle mogelijk betrokken partijen aansprakelijk te stellen voor alle (directe en indirecte) 

schade als gevolg van het beschadigen van het raadhuis in Halfweg en alle handelingen 
strekkende tot de aansprakelijkstelling die tot op heden zijn verricht te bekrachtigen;

2. bijgevoegd procesbesluit te nemen tot het voeren van (een) juridische procedure(s) tot 
verkrijging van schadevergoeding voor de geleden schade;

3. aan te wijzen de heer mr. R.M. Sluijter of zijn plaatsvervanger(s), als advocaat 
werkzaam bij Pot Jonker Advocaten NV., om alle verdere proceshandelingen te 
verrichten welke noodzakelijk zijn in het belang van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude;

4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

Bijlage(n)

• Procesbesluit



PROCESBESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

Overwegende dat:
• De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude schade heeft geleden en zal gaan 

lijden als gevolg van het aanbrengen van een terp granulaat direct achter het Raadhuis te 
Halfweg,

• zolang er geen duidelijkheid is in wiens opdracht het granulaat ter plaatse is gestort en wie die 
opdracht heeft uitgevoerd, de gemeente van mening is dat alle partijen die op dit moment 
betrokken zijn bij de bouw van het ‘Outlet Centre’, aansprakelijk zijn voor de vermeende 
schade;

• De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in verband hiermee alle mogelijk betrokken 
partijen op 24 september 2018 aansprakelijk heeft gesteld.

Besluiten:

1. tot het voeren van (een) juridische procedure(s) tot verkrijging van schadevergoeding voor de 
geleden schade;

2. aan te wijzen de heer mr. R.M. Sluijter of zijn plaatsvervanger(s), als advocaat werkzaam bij Pot 
Jonker Advocaten NV., om alle verdere proceshandelingen te verrichten welke noodzakelijk zijn in 
het belang van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
de secretaris, de burgemeester,

Pieter Heiliegers
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