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Informerende brief over vonnis 
Raad van Arbitrage Laan HvZ-

Boekelosebrug 

3363007  16 februari 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

De gemeente Hengelo en aannemer Dura Vermeer hebben samengewerkt aan de nieuwe 
Boekelosebrug in Hengelo. Tijdens de uitvoering van het werk is met de aannemer een verschil van 

inzicht ontstaan over de opgelopen vertraging bij de realisatie van de Boekelosebrug en de aanleg 
van het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid. Al in 2018 informeerden wij u over dit geschil. In 

januari 2020 hebben wij u laten weten dat de aannemer hierover een zaak heeft aangespannen bij 
de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De afgelopen twee jaar liep de procedure bij de Raad van 

Arbitrage. Op 1 december 2021 hebben wij het vonnis van de Raad van Arbitrage ontvangen. Met 
deze brief informeren wij u hierover.  

 
Korte terugblik 

De realisatie van de nieuwe Boekelosebrug en het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid heeft 
vertraging opgelopen en is te laat opgeleverd. De afspraak met de aannemer was dat de zuidelijke 

laan en de nieuwe brug op 31 december 2018 opgeleverd zouden worden. Het werk is uiteindelijk 
in mei 2019 opgeleverd en per 1 juni 2019 zijn de nieuwe brug en het zuidelijk deel van de Laan 

Hart van Zuid voor verkeer opengesteld.    
Tijdens de uitvoering van het werk is over de vertraging een geschil ontstaan tussen de gemeente 

Hengelo en aannemer Dura Vermeer. Dura Vermeer is van mening dat de reden van de vertraging 
bij de gemeente ligt en heeft gesteld dat zij met recht aanspraak maakt op vergoeding van de 

vertragingsschade door de gemeente (op dat moment in totaal een door Dura Vermeer gesteld 
bedrag van ca. € 1,2 mln. vertragingsschade, exclusief een boete bedrag van € 375.000). De 

gemeente heeft Dura Vermeer naar aanleiding van deze claim verzocht om een valide feitelijke en 
juridische grondslag voor deze claim.  

In 2018 en 2019 hebben partijen hierover vele overleggen gevoerd. Dit heeft niet geleid tot een 
valide onderbouwing en dus ook niet tot de overtuiging bij de gemeente dat er sprake is van een 

terechte aanspraak. Daarom is er voor ons geen reden geweest om over te gaan tot vergoeding 
van vertragingsschade of af te wijken van contractuele uitgangspunten. Dit betekent onder meer 

dat wij de EMVI boete (€ 375.000), in verband met de te late oplevering, hebben ingehouden op de 
aan Dura Vermeer betaalde termijnen.  

In deze periode is ook het eventueel aangaan van een minnelijke regeling afgetast, maar omdat er 
op basis van de beschikbare informatie geen valide grondslag aanwezig was om de aannemer 

tegemoet te komen, was er wat ons betreft geen reden om daartoe over te gaan. 
Dura Vermeer heeft uiteindelijk op basis van het voorgaande op 24 januari 2020 een Memorie van 

Eis bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw ingediend. 
 

Vonnis  
Na verschillende schriftelijke rondes in 2020 en een mondelinge zitting in 2021 hebben wij op 1 

december 2021 het vonnis van de Raad van Arbitrage ontvangen. Uit de beoordeling volgt dat 
arbiters hebben gemeend dat zowel de gemeente als Dura Vermeer vertraging hebben 
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veroorzaakt. Dat betekent dat we de EMVI boete (€ 375.000), die wij in 2019 hebben opgelegd en 
hebben ingehouden op een betaling (en daarmee feitelijk geïnd), moeten terug betalen aan Dura 

Vermeer. De vertragingsschade als gevolg van verontreiniging aan de zuidzijde van de 
Boekelosebrug is bepaald op € 88.000. Dit bedrag moet aan Dura worden vergoed. Daarnaast 

dienen extra uitvoeringskosten voor scheepvaartverlichting (€ 4.149,60) aan Dura Vermeer te 
worden vergoed.  

In totaal moet een bedrag van € 467.149,60 (375.000+ 88.000+ 4.149,60) aan Dura Vermeer 
worden betaald, te vermeerderen met de verschuldigde BTW en € 123.690 rente. Nogmaals, de 

genoemde € 375.000 betreft de (boekhoudkundige) mutatie van de door de gemeente opgelegde 
boete. De proceskosten worden, gelet op de mate waarin partijen in het gelijk en ongelijk zijn 

gesteld, gelijk onder de partijen verdeeld, waarvan € 14.026,00 voor onze rekening komt. 
 

Op grond van het vonnis hebben wij deze kosten op 24 januari 2022 vergoed aan Dura Vermeer. 
De kosten kunnen worden verantwoord in de grondexploitatie van de zuidelijke laan Hart van Zuid. 

Hiermee verslechtert het contante waarde resultaat van de grondexploitatie met € 286.000 per 1 
januari 2021, ervan uitgaande dat een deel van de kosten subsidiabel zijn. Het opleggen van de 

boete leverde per 1 januari 2020 een voordeel op voor de grondexploitatie. Nu op grond van het 
vonnis is bepaald dat we de boete ten onrechte hebben opgelegd, wordt dit toen ingeboekte 

voordeel als het ware teruggedraaid. 
 

Vervolg 
Hoewel er juridische grondslagen zijn voor een succesvol hoger beroep, is de uitkomst voor de 

gemeente ongewis. Daarom heeft het college van B&W besloten niet in hoger beroep te gaan. 
Voortzetting van het traject zal van ons tijd en inzet blijven vragen die we ook goed op andere 

projecten in Hengelo kunnen inzetten.  
 

Afsluitend 
Samenvattend heeft de Raad van Arbitrage geoordeeld dat zowel de gemeente als Dura Vermeer 

op onderdelen de vertraging hebben veroorzaakt. In dat kader hebben wij onze 
verantwoordelijkheid nu genomen en in lijn met de uitspraak de aan de gemeente toegewezen 

kosten vergoed aan de aannemer.  
Wij voelen ons daarbij in belangrijke mate gesterkt in onze inhoudelijke onderbouwing tegen de 

schadeclaim omdat we, naast de terugbetaling van de EMVI boete, slechts voor een aanzienlijk 
lager aandeel van de aanvankelijk in 2018/ 2019 door de aannemer aangedragen 

vertragingsschade van ca. € 1,2 miljoen, verantwoordelijk zijn gesteld. 
 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


