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Beantwoording rondvragen 
20R.01168 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Realisatie en Beheer 
Datum  : 24 november 2020 

Contactpersoon : J. Michel 
Tel.nr. : 8384 

E-mailadres : j.michel@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over inzicht schade Joh. J. Vierbergenweg 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van Onafhankelijken  tijdens de vergadering van het 
forum Ruimte  van 27 oktober 2020. 

 j.michel@oudewater.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
Welke schade betreft het? 
 

De schade betreft het fietspad dat in het verlengde van de Kerkwetering ligt tot aan de 
Dijkgraaflaan. 
 

Hoe dat is kunnen ontstaan?  
 
Tijdens de nachtelijke asfalt werkzaamheden aan de rijbaan van de Joh. J. Vierbergenweg, op het 
tracé tussen de Lijnbaan en de toegang van het bedrijventerrein Tappersheul, is schade aan het 
fietspad toegebracht.  
Ten behoeve van de asfaltwerkzaamheden was er door middel van verkeersbebording een 
omleiding voor autoverkeer gecreëerd.  
Deze omleiding liep over de straat Tappersheul en de Kerkwetering en er was door middel van 
stalen rijplaten een tijdelijke bypass gemaakt zodat het verkeer van de Kerkwetering weer terug 
kon komen op de Joh .J. Vierbergenweg. Omdat deze omleiding incl. bypasses was aangelegd is 
er van uitgegaan dat de weggebruiker niet al te veel hinder zou ondervinden en dat er die nacht op 
die locatie geen verkeersregelaars noodzakelijk zouden zijn. Echter is door enkele weggebruikers 
geen gebruik gemaakt van de bypass maar zij zijn rechtdoor over het fietspad gereden om daarna 
bij de rotonde ter hoogte van de Papenhoeflaan weer om de Joh. J. Vierbergenweg terug te keren. 
Waarom er geen gebruik is gemaakt van de bypass is onduidelijk. Dit fietspad is echter niet 
geschikt voor gemotoriseerd verkeer en heeft door de naast gelegen sloot met talud een geringere 
draagkracht. De ruimte tussen de tegels van de verharding is hierdoor zo groot geworden dat de 
veiligheid van de fietsers niet meer was te garanderen en ingrijpen was daardoor noodzakelijk. 
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Waarom de schade niet verhaalbaar is? 
 
Omdat het fietspad buiten het daadwerkelijke werkgebied van die nacht viel heeft niemand van de 
aannemer precies kunnen waarnemen wie de daders waren.  
Er zijn dus geen beelden of foto’s van de daders en de schade verhalen wordt daarmee een 
moeilijke zaak. 

 
 
De schade als vermeld is door twee aannemers hersteld, zodat dit snel en met oog voor de kosten is 
uitgevoerd. 
De totale som van de schade is uiteindelijk €34.985,97 excl. BTW geworden. 
 

 De aannemer van de Steen heeft binnen het kader van het “Project Bestek” de factuur opgesteld. 
€ 15.697,30  excl. BTW door firma Van de Steen 
Deze factuur is opgebouwd uit onderdeel asfalt gerelateerde werkzaamheden en 
tegelwerkzaamheden fiets- en wandelpaden. 
 
 

 De aannemer Ouwejan heeft binnen het kader van het “Raambestek elementen verharding” de 
factuur opgesteld. 
€ 19.288,67  excl. BTW door firma Ouwejan   
Subtotalen van de weekstaten van de werkzaamheden door Ouwejan; 
WK 34  € 3809,13 
Wk 35  € 7833,54 
Wk 36 € 7646,00 

Dit behelst voor het overgrote deel kosten voor arbeid (stratenmakers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 

 

 

 


