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formulier aanmelding vragenuur raadsvergadering 
 

 
Aankondiging van een raadslid om tijdens het vragenuur vragen te stellen ingevolge artikel 35a van het 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. 

 
Naam indiener: Roel Leers 

vragenuur raad 

Fractie: 

 

Datum en tijdstip 
indiening: 

01.12.2013 (21.25u.)  

Datum 
vergadering: 

03.12.2013 

Onderwerp: Lekkage Mijnwaternetwerk  

Vraag/vragen:  
-Is het juist dat de oorzaak van recente wateroverlast/schade in zowel het 
Corneliushuis als de Plus supermarkt een lekkage in/van het mijnwaternetwerk 
is? Zo nee, wat was de oorzaak van de wateroverlast dan. 
 
-Hoe lang hebben zogenaamde Mijnwaterwoningen geen gebruik kunnen maken 
van aan Mijnwater gerelateerde voorzieningen? 
 
-Hoe en per wanneer werden aan de lekkage gerelateerde ongemakken 
verholpen? 
 
-Is het juist dat het Corneliushuis (deels) onder water heeft gestaan? Zo ja, wat 
was hiervan de oorzaak en wie lijkt hiervoor momenteel verantwoordelijk? 
 
-Is het juist dat de Plus supermarkt te Heerlerheide gedurende geruime tijd aan 
het Mijnwaternetwerk te wijten wateroverlast gehad heeft? Zo ja, waar ligt de 
concrete oorzaak hiervan en wie neemt de schuld en schade hiervan op zich? 
 
-Welk soort water is bij het ontstane lek vrijgekomen, wat was de samenstelling 
van dit water c.q. betrof dit regulier leidingwater? Zo nee, welke 
watersoort/samenstelling was dit? 
 
-Hoe heeft het lek kunnen ontstaan, was reeds eerder sprake van lekkages c.q. 
wie onderhoudt met welke frequentie het Mijnwaternetwerk en zorgt zodoende 
voor gegarandeerd functioneren en gegarandeerde veiligheid. 
 
-Ligt de lekkage/oorzaak ervan in het gedeelte dat voor rekening en risico van 
Weller Energie komt of ligt dit bij de Mijnwater BV c.q. bij anderen? Indien het bij 
anderen ligt, welke anderen? 
 
-Kunt u voorkomen dat dergelijke lekkages zich nogmaals zullen voordoen? Zo 
ja, hoe draagt u hiervoor zorg? 
 
-Welk schadebedrag hangt met deze lekkage en wateroverlast samen en waarop 
valt deze schade in hoofdlijnen terug te voeren?  
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Toelichting m.b.t. 
actualiteit, urgentie 
en gevoerd 
bestuur: 

 
Midden vorige week ontstond plotse Mijnwater gerelateerde overlast te 
Heerlerheide. Wateroverlast die aan het Mijnwaternetwerk te wijten valt zo 
begreep Hart-Leers.  
 
De gemeente Heerlen is volledig eigenaar van de onlangs opgerichte Mijnwater 
BV en levert te Heerlerheide, via Weller Energie BV, Mijnwater. Vanwege de 
ingrijpende gevolgen voor zowel Plus supermarkt als Corneliushuis en het voor 
bewoners van Mijnwaterwoningen verstroken blijven van voorzieningen bij deze 
diverse vragen. 

Handtekening  
(bij schriftelijke 
indiening) 
 

 

 
Toelichting op formulier 
 
In het vragenuur kunnen de raadsleden vragen stellen aan het college over “actuele zaken 
betreffende het gevoerde bestuur”. Die vragen dienen uiterlijk 24 uren voor het begin van de 
raadsvergadering te zijn ingediend. Voor het gebruik maken van het vragenuur heeft het presidium op 
23 januari 2007 de volgende regels vastgesteld:    
 
1. Indiening van vragen dient te gebeuren door middel van een bij de griffie verkrijgbaar 
modelvragenformulier. Indiening geschiedt bij voorkeur  per email, adresseren aan  griffie@heerlen.nl 
 
2. Vragen en toelichting dienen zeer kort en bondig te zijn.  
 
3. Toetsingscriteria zijn “actueel” en “gevoerd bestuur door het college”. De griffier doet een eerste 

toets. De voorzitter  plaatst niet op de lijst van vragen voor het vragenuur: 
• vragen die tijdens de rondvraag of anderszins in de laatstgehouden commissievergadering 

konden worden gesteld of indien de vraagsteller geen commissielid is door diens collega 
fractielid in de commissie 

• vragen van feitelijke aard (inc. detailvragen) zonder algemeen bestuurlijke implicaties. Deze 
vragen moeten via de weg van artikel 35 RvO gesteld worden  

• vragen die betrekking hebben op of het karakter hebben van het ter verantwoording roepen  
van een collegelid of het college. Dergelijke vragen moeten via de weg van een interpellatie 
aan de orde worden gesteld 

• vragen met betrekking tot onderwerpen die op de agenda van de eerstvolgende commissie 
staan 

• vragen waarbij de vraagsteller niet de actualiteit aangeeft met daarbij vermeld de urgentie en 
doel van een snel antwoord  

• vragen waarbij de vraagsteller niet kan aangeven wat de relatie is met “het gevoerd bestuur”  


