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Openbaar
HTM-proef met elektrische bus van start

“Het is een oude flat waar hele oude mensen wonen.”
Sjon Rumoer stak een sigaret op en blies de rook naar boven. De vastgoedondernemer was al jaren klant van ons
kantoor. In de jaren tachtig had hij veel geld verdiend met
de exploitatie van gokkasten. Met de opbrengsten had
Sjon belegd in vastgoed. Vorig jaar haalde de man de Quote
500 met een geschat vermogen van 60 miljoen euro. “Tijdens een renovatie heeft mijn aannemer niet-hechtgebonden asbest in de plafonds van de woningen aangetroffen, de gevaarlijke variant dus,” vervolgde Sjon Rumoer.
“Die rommel moet eruit, je kunt er dood van gaan.” In een
brief aan de veertig huurders van de flat had mijn cliënt
de situatie uitgelegd. Zij moesten hun woningen in het
centrum drie dagen verlaten en hun intrek in een hotel
nemen. In die periode zouden de plafonds vervangen worden. Alle kosten zouden door Rumoer gedragen worden.
“Je gelooft niet wat er toen gebeurde,” vertelde mijn cliënt, “de wereld op z’n kop. Ik kreeg woedende telefoontjes van die bejaarden. Waar ik het lef vandaan haalde om
ze uit hun huis te zetten. Dat ze maling hadden aan die
asbest. Ik moest me niet met hun zaken bemoeien, enzovoort.” Sjon Rumoer had de veertig huurders persoonlijk
bezocht en geprobeerd hen te overtuigen van de noodzaak
van de reparaties. “Ik moest op mijn knieën hoor, maar
uiteindelijk is de helft akkoord gegaan. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd en het viel uiteindelijk
allemaal reuze mee. Maar ja, in twintig woningen zit nog
asbest. Die moeten toch echt gesaneerd worden.”
Namens Sjon Rumoer stuurde ik de twintig recalcitrante
bewoners een schriftelijke sommatie. Op grond van de
wet waren zij verplicht hun medewerking te verlenen aan
de dringende werkzaamheden in hun woningen. Deden
zij dat niet, dan zou ik die medewerking in gerechtelijke
procedures afdwingen. Een dag later kreeg ook ik een
lawine van boze telefoontjes te verwerken. “Jongeman,”
klonk het aan de andere kant van de lijn, “u bent zelf nog
maar net uit de luiers. Ik ben daarentegen 92 jaar oud. Wilt
u uw fatsoen een beetje houden en mij met rust laten?”
Ook een dochter van een van de bewoners nam telefonisch contact met mij op. “Mijn moeder is gisteren opgenomen in het ziekenhuis in verband met nierproblemen.
Zij komt voorlopig niet thuis, dus wellicht kunnen de
reparaties morgen verricht worden?” Na de nodige discussies waren er in juli 2016 nog zes bewoners die niet wilden
meewerken aan de asbestsanering, of überhaupt niet hadden gereageerd. Ik liet hen dagvaarden en vorderde dat zij
veroordeeld zouden worden om de werkzaamheden te gedogen. Deden zij dat niet, dan zouden zij aan Sjon Rumoer
een dwangsom van 500 euro per dag verbeuren.
Na ontvangst van de dagvaarding kozen vier bejaarde
huurders alsnog eieren voor hun geld. Een van de resterende twee bewoners zou zeker niet voor de rechter verschijnen. Hij werd door familie dood in bed aangetroffen.
Daar bleek hij al drie weken te liggen. “Another one bites
the dust,” gniffelde mijn cliënt, toen hij het hoorde.
De laatste opstandige huurder, Bertus Stavast, kwam in
januari van dit jaar zonder advocaat naar de rechtbank. De
kantonrechter opende de zitting. “Meneer Stavast, deze
asbestvariant is levensgevaarlijk. Het is toch in uw eigen
belang dat uw woning gesaneerd wordt. Waarom houdt u
voet bij stuk?” De stokoude huurder ging staan. Zijn ogen
glommen van plezier. “Edelachtbare, ik heb thuis in de
encyclopedie van de firma Winkler Prins nagezocht dat
de incubatietijd van asbest kan oplopen tot vijftig jaar.
Het betekent dat ik misschien op 135-jarige leeftijd aan de
beurt ben. Dat risico neem ik, met uw permissie.”
Maar Bertus Stavast was van de oude stempel en respecteerde mensen met gezag. Dus toen de kantonrechter
hem vertelde dat hij desondanks diende mee te werken,
accepteerde hij dat. “Maar wel op voorwaarde dat de heer
Rumoer mij een doos beste sigaren aanbiedt.” Aan die
voorwaarde werd voldaan.
Raymond de Mooij
Partner GMW advocaten
Gespecialiseerd in vastgoedrecht en huurrecht.
www.gmw.nl

Een rood-witte bus met Oostenrijks
kenteken, op de zijkant de afbeelding
van een groen blaadje en teksten als
‘abgasfrei unterwegs’ rijdt momenteel
door Den Haag. Het testrijden met elektrische bussen is begonnen. Volgend jaar
kunnen de eerste passagiers mee.

De elektrische bus rijdt nu drie weken door

Door Kim Andriessen

D

e bus rijdt stil. Heel stil.
Misschien wel té stil.
Want: de eerste testrit is
nog maar net begonnen of
de chauffeur moet al vol op
de rem. Een fietsster op de Ammunitiehaven hoort de elektrische bus niet aankomen. “Dat is inderdaad nog een belangrijk
punt van aandacht,” reageert HTM-directeur Jaap Bierman. “Hoe zit het met de
veiligheid? Als het stille rijden resulteert
in gevaarlijke situaties, kunnen wij bijvoorbeeld een kunstmatig geluidje toevoegen. Zo zijn in Utrecht de elektrische
bussen, naast de gebruikelijke claxon,
voorzien van een zacht trambelletje. Het
is precies waarom wij de komende weken

Haagse Liefde

Another one bites the dust

‘Met enig gevoel
voor dramatiek:
deze bussen
redden de wereld’

het materiaal uitgebreid testen.”
Het busvervoer moet in 2025 in Den
Haag klimaatneutraal zijn. Emissieloos
dus, zo is eerder deze maand afgesproken
in de nieuwe concessie met de metropoolregio. Maandag is het proefrijden
begonnen en de eerste milieuvriendelijke
bussen worden ingezet op de nieuwe lijn
100, die vanaf de zomer van 2018 tussen
het Centraal Station en het Scheveningse
Norfolkterrein gaat rijden. De ‘rijdende
batterij’ kriskrast drie weken lang door
Den Haag. Bijzonder: het voertuig van
Wiener Linien (het Weense vervoersbedrijf) laadt zich op aan de bovenleiding
van de tram. Met een volle accu kan de
bus veertig kilometer ‘los’ rijden. “Meer
dan genoeg voor in de stad,” benadrukt
Bierman. Aan de Schedeldoekshaven staat

Slopen

een (in Mondriaanstijl versierde) laadpaal,
aangesloten op de bovenleiding van de
tram. Uit het busdak verrijst de stroomafnemer. “600 volt. En het vermogen valt te
vergelijken met honderd wasmachines,”
aldus de technische man van de HTM. Na
ongeveer tien minuten is de rijdende batterij vol. Het klinkt spectaculairder dan
het in feite is: een bus die wordt opgeladen, had net zo goed een stilstaande trolleybus kunnen zijn.
Inzien dat de rijdende batterij een
milieuvriendelijk voertuig is, vereist
weinig inlevingsvermogen. De kleine
bus (13 zitplaatsen en 26 staanplaatsen)
met Oostenrijks kenteken heeft op de
zijkant een groen blaadje. Ook teksten
als ‘abgasfrei unterwegs’ en ‘Electricity
bus’ – natuurlijk in het groen geschreven

‘Alleen de villa staat er nog,’ zegt
Elisabeth.
‘Wat een puinhoop,’ zegt Annelein, ‘het doet me ergens aan
denken.’
Ze zwiept haar make-uphoofd
met een dramatische hoofdbeweging naar de Haagse hemel, die
deze maandagochtend ongekend
blauw is. De zomer zal niet lang
op zich laten wachten.
Elisabeth was verrast door het
telefoontje van haar oude school-

staan. Geheel volgens verwachting had het keurige meisje van de
Wildhoeflaan zich ontpopt als een
bierbeest met hese stem en elke
week een andere hockeyer tussen
de lakens. Elisabeth logeerde ooit
een weekend in haar Groningse
dispuutshuis en had de eeuwenoude rituelen gadegeslagen.
Pasgeleden vertelde ze Marco
over deze ontluisterende visitie.
Hij begon onmiddellijk met een
grote glimlach hardop te fantase-

‘Zijn secretaresse, zo ordinair,
niet eens een snol van Tinder of zo’

Marcel Verreck bericht in Den
Haag Centraal regelmatig over
het wel en wee van Elisabeth
en Marco, een ‘gemengd’ Haags
stel: de een van het zand, de
ander van het veen.

vriendin. Goed, er kwam weleens
een appje door, maar verder hoorde ze weinig van Annelein, die
met een of andere rijke Floris in
Amsterdam-Zuid woonde.
Na het VCL was ze in Groningen gaan studeren, was ze lid van
Vindicat geworden en had ze de
ontgroening ongeschonden door-

ren over de klusjes die hij in zo’n
hok vol studentes allemaal wel
zou kunnen klaren. Ze had hem
de mond gesnoerd.
Nu staan ze naar de verse krater
aan de Van Stolkweg te kijken.
En ook het perfecte leven van
Annelein de Gruyter ligt dus aan
barrels.

