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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen 
zonnepanelen Boekelosebrug 

3015969  13 februari 2020 

Geachte heer Janssen, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

Wij gaan verhuizen! Vanaf 3 februari is ons bezoekadres 
Burgemeester van der Dussenplein 1. 

Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft vragen gesteld over de zonnepanelen op het wegdek van de Boekelosebrug. U geeft in uw 
inleiding aan dat u vernomen heeft dat de zonnepanelen op de Boekelosebrug, vooral bij vochtig 

weer, in verband met een niet goed gehechte slijtlaag voor problemen kunnen zorgen bij met 
name motorrijders. De aannemer heeft onlangs een nieuwe slijtlaag aangebracht.  

U heeft naar aanleiding hiervan een zestal vragen gesteld. In deze brief leest u onze reactie op uw 
vragen. 

 
Vraag 1:  

Hoe kan het dat de niet goed aangehechte slijtlaag bij oplevering niet opgemerkt is en in het 
verlengde hiervan wie heeft de extra gemaakte kosten voor de nieuwe slijtlaag betaald? 

Ondergetekende gaat er vanuit dat de kosten door de verantwoordelijke aannemer zijn. Zo nee, 
waarom niet?   

 
Antwoord:  

De niet goed gehechte slijtlaag was bij oplevering (nog) niet zichtbaar. Het is bij dit soort werken 
gebruikelijk dat een onderhoudstermijn wordt afgesproken waarbij de aannemer zich verplicht in 

deze termijn aan het licht komende gebreken voor zijn rekening te herstellen. 
Er is met de opdracht tot ontwerp en bouw van de Boekelosebrug een onderhoudstermijn van 6 

maanden met de aannemer overeengekomen. De kosten voor het aanbrengen van een nieuwe 
slijtlaag zijn derhalve voor rekening van de aannemer gekomen. 

 
Vraag 2:  

Zijn de extra kosten door de problemen en vertraging van de oplevering ook betaald door deze 
aannemer? Zo nee, waarom niet?    

 
Antwoord: 

De gemeente heeft geen reden gezien om over te gaan tot vergoeding van vertragingsschade aan 
de aannemer. De vertragingskosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer betwist dit 

en heeft een procedure aanhangig gemaakt. De aannemer heeft op 24 januari 2020 een memorie 
van eis bij de Raad van Arbitrage voor de bouw ingediend. Wij informeerden u eerder al, onder 

meer met onze informatiebrief op 5 maart 2019, dat wij met de aannemer een verschil van inzicht 
hebben over de opgelopen vertraging. 

 
Vraag 3:  

Zijn er in de periode tussen de oude en nieuwe slijtlaag ongelukken gebeurd die te wijten waren 
aan deze omissie en hoe is daar mee omgegaan? Zijn er bv claims ingediend voor schade- of 

andere kosten? Zo ja, hoeveel incidenten waren dat er dan en wat waren de kosten?   
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Antwoord: 
Nee, er zijn geen incidenten bij ons bekend. 

 
Vraag 4:  

Er is een nieuwe slijtlaag aangebracht en wat zijn de ervaringen er nu mee? Voldoet deze, daar 
waar de zonnepanelen op het wegdek zijn geplaatst?  

 
Antwoord: 

De ervaringen zijn op dit moment goed, de slijtlaag heeft gehecht aan de panelen.  
 

Vraag 5: Als de slijtlaag in zo’n korte periode (half jaar) al niet voldoet betekent dat er elk jaar een 
nieuwe slijtlaag op moet? Zo ja, wie draait er dan voor de meerkosten op? Zo nee, hoe lang gaat 

de slijtlaag dan mee?  
 

Antwoord: 
Voor de zonnepanelen is door de aannemer een garantie verstrekt met een termijn van 7 jaar. De 

kosten voor vervanging zijn in dit garantietermijn voor de aannemer.  
 

Vraag 6: Wat zijn de verwachte kosten aan onderhoud bij normale weersomstandigheden en 
gebruik van de brug? 

 
Antwoord: 
Het constructieve onderhoud van de brug ligt bij Rijkswaterstaat. Het beheer van het wegdek 
berust bij de gemeente. De gemeente verricht alleen het dagelijkse onderhoud, bijvoorbeeld 

vegen. De kosten van onderhoud zijn opgenomen in de reguliere onderhoudsbudgetten van de 
gemeente. 

 
 

Wij verwachten hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 
 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


