BEVERWIJK, 18 mei 2020

Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde inzake “bestrating Laan
van Meerestein II” door te geleiden aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Onderstaande vragen zijn opgesteld naar aanleiding van uw beantwoording met documentnummer
UIT-20-49381 en zaaknummer Z-19-65647.

Elk werk kan pas worden opgeleverd als het voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Dit is in
elke bedrijfstak geregeld volgens bepaalde normen.
Hiervan uitgaande is uw beantwoording onduidelijk voor mij. Beslist onduidelijk is de beantwoording
van de vragen drie en vier.

Als antwoord bij vraag één geeft u het volgende aan “De werking van deze verharding voldoet helaas
niet meer….”.

1.

Heeft deze werking dan wel voldaan bij het afnemen van het werk? Of heeft deze werking

gewoon helemaal nooit voldaan?

Tevens heeft u in uw beantwoording van vraag twee en drie twee keer als antwoord één en dezelfde
vraag gesteld. Ofwel een vraag is dubbel in de beantwoording terechtgekomen. Hierdoor is de
beantwoording van mijn vraag drie, “Waarom zijn er bij het opleveren van het werk, of liever nog in
het bestek, geen straatputten of stoepkolken opgenomen?” in zijn geheel achterwege gelaten en dus
niet door u beantwoord. Hierom herhaal ik deze vraag dus nog een keer.

2.

Waarom zijn er bij het opleveren van het werk, of liever nog in het bestek, geen straatputten

of stoepkolken opgenomen?

In uw beantwoording van vraag drie geeft u aan dat u er nu voor gaat zorgen dat het regenwater met
kolken en een drainagesysteem wordt opgevangen en afgevoerd naar de ondergrond. Daarmee houdt
u vast aan uw doel om ernstige wateroverlast in de lager gelegen stadsdelen te voorkomen. Brengt mij
wederom weer de door mij al eerder gestelde vraag welke niet door u is beantwoord in uw vorige
beantwoording.

3.

Waarom zijn er in het bestek van het werk geen straatputten of stoepkolken opgenomen?

Tevens geeft u in uw beantwoording van vraag drie aan dat er vorig jaar in een deel van de straat
kolken zijn geplaatst. Dit was een tijdelijke maatregel zolang het onderzoek duurde. De definitieve
herstelwerkzaamheden starten in juni 2020.

4.

Waaruit bestaan dan deze herstelwerkzaamheden?

U spreekt dat de aannemer aan de gestelde eisen in het bestek heeft voldaan. In uw beantwoording
van vraag vijf beantwoordt u dat de leverancier aansprakelijk wordt gesteld.

5.

Waaraan en waarvoor wordt de leverancier dan aansprakelijk gesteld?

In uw beantwoording van vraag vijf antwoordt u dat de leverancier aansprakelijk wordt gesteld en u
de herstelkosten gaat verhalen.

6.

Hoe gaat u de herstelkosten verhalen?

7.

Is het proces van het verhalen van de herstelkosten al in gang gezet? Zo nee waarom niet?

8.

Wat was het antwoordt van de leverancier op de door u gestelde aansprakelijkheidsstelling?
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