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In uw raadsvergadering van 5 juli 2022 is door de heer Smits van de VVD fractie tijdens de behandeling 
van agenda punt 13, Jaarstukken 2021, een vraag gesteld over de verhaalbaarheid van de kosten voor 
het herstel van de bruggen in Waterwijk. Helaas is de beantwoording van deze vraag door het college 
niet volledig correct geweest. 

In de beantwoording is aangegeven dat de aannemer die de bruggen heeft gebouwd failliet is gegaan. Dit 
is niet correct, het is niet de aannemer  die failliet is gegaan, maar een door hem ingehuurd 
ingenieursbureau die aan het project werkte. Het college heeft uw raad onjuist geïnformeerd en daar 
bieden wij onze welgemeende excuses voor aan. Ter toelichting het volgende. 

In 2007 hebben wij opdracht gegeven aan een aannemer voor het bouw- en woonrijp maken van 
Waterwijk in Ter Borch Eelderwolde. De aanleg van tien bruggen maakte onderdeel uit van deze 
opdracht. 

Na de oplevering van de bruggen in 2011 zijn zowel kort na de aanleg als een aantal jaren later schades 
geconstateerd. De oorzaak van deze schades zijn vermoedelijk terug te voeren op fouten die door 
verschillende partijen zijn gemaakt, namelijk op de aannemer zelf, op de door hem ingehuurde adviseurs 
en onderaannemers, het door ons ingehuurde ingenieursbureau en zelfs op onze eigen organisatie. 

Naar aanleiding van de geconstateerde schades hebben wij juridisch advies ingewonnen bij een 
gespecialiseerde advocaat en de aannemer aansprakelijk gesteld. De aannemer heeft de 
aansprakelijkheid voor de geconstateerde schades echter van de hand gewezen en bleek ook niet bereid 
te zijn om een minnelijke regeling te treffen. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente zal moeten stellen en 
bewijzen dat de aannemer voor de gemaakte fouten verantwoordelijk is. Dit moet door een deskundige 
onderzocht en vastgesteld worden alvorens een juridische procedure kan worden opgestart. Omdat er 
door diverse partijen fouten zijn gemaakt is het lastig om eenduidig vast te stellen wie precies voor welke 
fouten aansprakelijk kan worden gehouden. Wij verwachten dat de deskundige ook geen antwoord op 
deze vragen zal kunnen geven, temeer omdat de oplevering van de bruggen inmiddels meer dan tien jaar 
geleden is. Vervolgens hebben wij in overleg met onze advocaat zowel een inschatting van de 
haalbaarheid van de vordering in een juridische procedure als een inschatting van de kosten gemaakt, 
met de gedachte dat er geen enkele garantie op resultaat kan worden gegeven. Op basis daarvan 
hebben wij besloten om eventuele juridische vervolgstappen te staken en de kosten van herstel voor 
onze eigen rekening te nemen.    
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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