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  Actie 

1. Opening  

 Gerrit opent de vergadering en heet aanwezigen welkom. In de voorgaande verga-

deringen is meerdere malen gesproken over de afhandeling van schademeldingen. 

Aanleiding om in dit extra overleg wat dieper in te gaan op het onderwerp. Gerrit 

stelt voor om de ontvangen conceptbrief als eerste te bespreken. Deze is opgesteld 

omdat eerder verstuurde brieven te vaag werden bevonden. 

 

   

2. Bespreking conceptbrief ‘aansprakelijkstelling’  

 Opmerkingen n.a.v. de zinsnede: ‘zodra de bouwwerkzaamheden bovengronds zijn 

gekomen, wordt de hoogte van de schade definitief vastgesteld en uitgekeerd’ 

- Dhr. Broeils vraagt zich af of de scheurvorming dan afgelopen is. Zit er nog 

beweging in de grond na afloop van de bouw? Dhr. van Boheemen geeft aan 

dat dit normaal gesproken niet het geval is. Er is dan geen aantoonbare relatie 

meer met de werkzaamheden. Oorzaak kan dan ook liggen in verkeerstrillingen 

bijvoorbeeld. 

- Dhr. Broeils geeft aan dat zijn woning deels op houten palen is gefundeerd. 

Kan dit consequenties hebben bij een veranderende waterhuishouding als ge-

volg van de bouw? Dhr. van Boheemen geeft aan dat de gemeente al vanaf het 

begin van de werkzaamheden de grondwaterstanden in de gaten houdt. Er zijn 

tot nu toe geen grote schommelingen geconstateerd, niet anders dan in de oor-

spronkelijke situatie. Ook toen waren er fluctuaties.  

Afgesproken is in de brief het woord ‘definitief’ te schrappen uit aangehaalde zin. 

Zodat je het gesprek nog opnieuw kan aangaan. De aangepaste brief wordt naar alle 

indieners toegestuurd. 

 

Schade aan derden  

Dhr. Kars vraagt hoe om te gaan met schade aan derden doordat bijvoorbeeld een 

steen uit de gevel van het gebouw valt. Dhr. Zweep geeft aan dat je daar, als eige-

naar van een gebouw, voor verzekerd bent via de eigen aansprakelijkheids-

verzekering. Mocht een dergelijke schade zich voordoen, dan dient deze bij de ei-

gen aansprakelijkheidsverzekeraar te worden gemeld. De betreffende maatschappij 

kan de schade evt. verhalen bij de gemeente. Dhr. Zweep geeft aan, dat als men op 

problemen stuit bij de eigen verzekering men de kwestie kan aankaarten bij de ge-

meente Groningen.  

 

Tussentijdse reparatie 

Mevr. De Wijk vraagt of het mogelijk is om tussentijds reparaties te laten uitvoeren 

aan scheuren. Dhr. Zweep geeft aan dat dit kan. Hij zegt toe een expert voor tus-

sentijdse opname langs te sturen.  

 

Niet gehonoreerde zaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweep 
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De bewonersorganisatie heeft gehoord dat schademeldingen verder dan 30 m. van 

de bouwput niet gehonoreerd worden en zijn het daar niet mee eens. 

Dhr. van Boheemen geeft aan dat de grens van 30 m. bepaald is op basis van erva-

ringen door heel Nederland. Hij geeft aan dat de metingen via hoogtebouten in de 

zijgangen van het Damsterdiep ook laten zien dat de invloed afneemt. Hij geeft 

verder aan dat elke melding/claim individueel wordt onderzocht. Er gaan geen 

standaard brieven uit.  

   

3. Brief aan bewoners ter hoogte van compartiment 3  

 Dhr. Broeils uit zijn zorgen over de fundering van zijn pand in relatie tot de moge-

lijke gevolgen van bouw van de parkeergarage. Hij wijst ook op zijn inspraakreac-

tie van destijds voorafgaand aan de bouw.  

Dhr. Lieffering geeft aan dat de gemeente nu extra zorgvuldig is, mede nav de er-

varingen bij Damsterdiep 52. Er is besloten om extra opnames te maken in een 

aantal panden. Als blijkt dat er twijfels zijn over de kwaliteit van de fundering e.d. 

dan stellen de gemeente wellicht preventieve maatregelen voor. Dit onderzoek ge-

beurt de komende tijd en moet eerst afgerond zijn voordat er begonnen wordt met 

ontgraven. 

 

   

4. W.V.T.T.K.  

 De verkregen brief van Bosboom expertise is afkomstig van dhr. Norel. Hij wil als 

expert graag een vinger aan de pols houden. Vraag is dan ook om zijn evt. vragen 

te beantwoorden. 

 

   

 


