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Onderwerp Bezwaar en aansprakelijkstel 
Ulft/verkeerscirculatie. 

ing schade aan woning(en) centrumplan 

Voorgestelde beslissing 
1. Er kennis van nemen, dat er met briefschrijver een gesprek is geweest over zijn brief 
2. Voor de behandeling van bestaande en mogelijk nieuwe schades als gevolg van de activiteiten in dit 

gebied de gebruikelijke weg bewandelen. 
3. De bewoners (blijven) betrekken bij de feitelijke uitvoering van het verkeerscirculatieplan in hun straat. 

Samenvatting van de beslissing(en): 
Het college van OIJS laat onderzoeken welke schade er op dit moment is aan woningen aan de Diergaarde, 
Heggenseveld, gedeelte Veldstraat en de Kortestraat in Ulft en of die schade het gevolg is van 
verkeersomleidingen. Het college wil weten of er daarom schadevergoedingen moeten worden betaald. 
Bovendien wordt de huidige situatie van de woningen in kaart gebracht, om naderhand te kunnen vaststellen 
of zich bij toekomstige werkzaamheden in het kader van het verkeerscirculatieplan nieuwe schadegevallen 
voordoen. De bewoners worden betrokken bij de verdere uitvoering van de plannen in dit gebied. 
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Collegevoorstel 

Onderwerp : Bezwaar en aansprakelijkstelling schade aan woningen centrumplan 
Ulft/verkeerscirculatie. 

Voorgestelde beslissing: 

1. Er kennis van nemen, dat er met briefschrijver een gesprek is geweest over zijn brief. 
2. Voor de behandeling van bestaande en mogelijk nieuwe schades als gevolg van de activiteiten in dit gebied de 

gebruikelijke weg bewandelen. 
3. De bewoners (blijven) betrekken bij de feitelijke uitvoering van dat plan in hun straat. 

Aanleiding 
We hebben een brief ontvangen van een bewoner van de Diergaarde, waarin deze bezwaar maakt tegen het 
verkeerscirculatieplan centrum Ulft en de gemeente aansprakelijk stelt voor bestaande en toekomstige 
schade aan zijn woning. Burgemeester Alberse en wethouder Van Balveren hebben onlangs een bezoek 
gebracht aan het gebied en zijn ook in de woning van briefschrijver geweest. Er zijn ons ook enkele andere 
schadegevallen bekend in dit gebied. Daarom trekken we de voorgestelde aanpak wat breder. Het gaat in dit 
gebied om panden aan de Diergaarde, Heggenseveld, Kortestraat en een gedeelte Veldstraat. 
Uit het gesprek met briefschrijver komt naar voren dat bewoners zich sinds de eerste plannen in 2009 niet 
altijd eenduidig geïnformeerd hebben gevoeld door medewerkers van de gemeente. De plannen zijn ook 
nogal eens gewijzigd. Briefschrijver heeft ook ingesproken op het verkeerscirculatieplan en daarbij ging het 
hem ook vooral om het betrekken van de bewoners bij de uitvoering van de plannen zoals die op de 
inloopavond zijn gepresenteerd. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
• Dat de schadeafwikkeling adequaat en transparant verloopt. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 In het kader van 'bellen bij bezwaar' is briefschrijver op de hoogte gesteld van de gevolgen van zijn 
bezwaarschrift. 
Het bezwaar tegen het verkeerscirculatieplan moet niet-ontvankelijk worden verklaard, omdat tegen 
een 'plan' geen bezwaar kan worden gemaakt Op het inmiddels door de raad vastgestelde 
verkeerscirculatieplan konden zienswijzen naar voren worden gebracht. Daarvan heeft briefschrijver 
overigens ook gebruik gemaakt. Onze reactie daarop hield ondermeer de toezegging in dat de 
bewoners bij de feitelijke uitvoering en inrichting zullen worden betrokken. 
In het gesprek is betrokkene de keus gelaten tussen het intrekken van zijn bezwaarschrift en het 
afwachten van het advies van de Commissie Bezwaar daarover. 
In het gesprek is tevens verteld welk voorstel aan het college wordt voorgelegd voor de afwikkeling 
van huidige en toekomstige schades. 

2.1 De uitvoering van hei gebruikelijke stappenplan beoogt een transparante en adequate afdoening van 
bestaande en mogelijk toekomstige schades aan woningen in genoemde staten. 
De gebruikelijke werkwijze bij schadeclaims kent twee stappen: 
= Onderzoek naar schade die er nu al is als gevolg van werkzaamheden en omleidingen van het 
verkeer en 
= Onderzoek naar mogelijke schade als gevolg van toekomstige werkzaamheden en omleidingen. 
Van de bestaande schades moet worden vastgesteld of deze het gevolg zijn van werkzaamheden 
en verkeersomleidingen die al hebben plaatsgevonden. Alleen dan kan er aanleiding zijn om de 
bewoners tegemoet te komen in de schade. 
Door middel van voor- en naopname krijgen we eventuele toekomstige schades in beeld. Daarbij 
kijken we ook altijd of schade kan worden verhaald op de aannemer die zich daarvoor verzekert. 

3.1 Bij de presentatie van het verkeerscirculatieplan is toegezegd dat de bewoners zullen worden betrokken 
bij de feitelijke uitvoering van het plan in hun straat. 
Briefschrijver heeft zelf ook ingesproken op het plan en in onze reactie daarop is deze toezegging 
verwoord. 
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Kanttekeningen 
In het gesprek met briefschrijver op 5 juni kwam naast de twee genoemde gesprekspunten naar voren dat 
de bewoners van de Diergaarde zich vanaf de start van de plannen niet altijd goed geïnformeerd hebben 
gevoeld door de gemeente. Bewoners hebben tussentijds suggesties gedaan voor aanpassing van de 
plannen of de feitelijke inrichting. De terugkoppeling daarvan was niet altijd even duidelijk. 
Bewoners hebben van begin af aan gewaarschuwd voor de grondslag waarop de merendeels oude 
woningen gebouwd zijn. Ook hebben zij gewezen op de ongeschiktheid van de wegfundering van 
ondermeer de Diergaarde om het huidige, tijdelijke en toekomstige verkeer aan te kunnen. 
Inmiddels worden aan enkele woningen aan de Diergaarde serieuze schades gemeld. 
Door samen met de bewoners de afwikkeling van de schades nu helder ter hand te nemen en hen te blijven 
informeren en betrekken bij de verdere uitvoering van de plannen, kunnen bestaande gevoelens van 
onbehagen wellicht worden weggenomen. 

Kosten, baten, dekking 
Als er schadevergoedingen moeten worden betaald vanwege schades die een direct gevolg zijn van 
verkeersomleidingen, dan zal daarvoor - afhankelijk van de omvang van de vergoedingen - een aparte 
voorziening moeten worden getroffen. Immers het is niet redelijk om de middelen voor onderhoud van 
wegen daarmee op voorhand te belasten. 
Bij de start van de werkzaamheden ter uitvoering van het verkeerscirculatieplan wordt eerst een 
vooropname gedaan in genoemde straten. Na afloop van die werkzaamheden kan een naopname laten zien 
of er als gevolg van die werkzaamheden schade is opgetreden. Zo ja dan wenden we ons eerst tot de 
aannemer die het werk voor ons heeft uitgevoerd om diens aansprakelijkheid vast te stellen en de schade te 
verhalen op diens CAR-verzekering. 
Als er tenslotte schades voor rekening van de gemeente moeten komen dan drukken de uit te keren 
vergoedingen op het project van het verkeerscirculatieplan centrum Ulft. 

Uitvoering 

Planning 
• Het onafhankelijk onderzoek naar bestaande schades kan direct worden uitgevoerd. 
• Het onderzoek naar de nulsituatie vóór uitvoering van de werkzaamheden, kan voorafgaand van die 

werkzaamheden (september 2013) worden uitgevoerd. 
• Daar waar gecombineerd onderzoek mogelijk is zullen we daar opdracht voor geven. 
• De beslissing op dit voorstel niet alleen terugkoppelen aan briefschrijver, maar ook de bewoners 

meer algemeen in kennis stellen van de stappen die we zoveel mogelijk in overleg met hen gaan 
zetten. 

Personeel 
De organisatie is gemandateerd om hier uitvoering aan te geven. Daarover wordt de portefeuillehouder 
geïnformeerd. 

Communicatie/participatie 
Het is zaak dat we vanuit het project de bewoners blijven informeren en hen betrekken bij de uitvoering van 
de werkzaamheden in hun straat. 
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