
                               

                             

Motie schade aan infra in de gemeente Renkum veroorzaakt door derden. 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020,

Constaterende dat:

 De gemeente Renkum voor een grote financiële uitdaging staat.
 Er diverse schades zijn aan gemeentelijke infra die niet verhaald kunnen worden, omdat deze 

niet gemeld worden door de veroorzakers of dat de veroorzakers niet meer te herleiden zijn.
 We de onverhaalbare schades aan de gemeentelijke infra nu bekostigen uit het budget 

wegenonderhoud.
 Er bij grote bouwprojecten en renovaties veel schade ontstaat door vrachtwagens, hijskranen, 

plaatsen containers en ander zwaar materieel.
 Er voorafgaand van de start van een bouwproject/renovatie geen fysieke vooropname wordt 

genomen.
 Er door de gemeente geen fysieke eindopname wordt afgenomen als een project wordt 

afgesloten.

Overwegende dat:

 Er nu veel wegen, trottoirs en groenstroken onvoldoende of zeer slecht hersteld worden na 
bouw of renovatieprojecten door derden omdat er geen controle of zicht op deze activiteiten 
zijn. 

 Het budget wegenonderhoud niet bedoeld is om schades aan de gemeentelijke infra te 
herstellen die gemaakt zijn door derden.

 Aannemers of andere bedrijven of inwoners WA verzekerd zijn als zij dergelijke schades 
veroorzaken.

Draagt het college op:

 Om op zo kort mogelijke termijn te bezien of de voorwaarden verbonden aan te verlenen 
omgevingsvergunningen juridisch voldoende basis bieden om ten allen tijde schade aan de 
openbare ruimte, veroorzaakt door toedoen van de vergunninghouder of door hen, die in 
opdracht van de vergunninghouder deze hebben veroorzaakt, kunnen verhalen en deze, 
indien nodig, hierop aan te passen;

 Indien er sprake is van betrokkenheid van de gemeente in de vorm van een 
intentieovereenkomst of reeds aangegane samenwerkingsovereenkomst (SOK) in deze 
overeenkomsten vast te leggen dat aanwijsbare schade aan de openbare ruimte als gevolg 
van de te verrichten werkzaamheden ten alle tijden verhaalbaar zijn op de initiatiefnemer of 
partijen waarop de rechten overgedragen zijn; 

 Om aan iedere te verlenen omgevingsvergunning of door de gemeente aan te gaan 
overeenkomst de waarborg toe te voegen dat er bij bouw en renovatieprojecten een fysieke 
vooropname ter beschikking wordt gesteld van de gemeente van de aansluitende openbare 
ruimte, alsmede een eindopname na de eindoplevering van de werken en de gereed melding.
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De motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen voorzien.

Raad 2 en 4 november 2020

M7  motie is unaniem aangenomen.


