
Schriftelijke vragen T.W. Schipper (SP) over verzakkingen aan de Kromme Nieuwegracht 

Tijdens werkzaamheden aan de Kademuren bij de Kromme Nieuwegracht is verzakking en 

instortingsgevaar ontstaan bij de tuinmuur en de poortwoningen bij Paushuize, zo blijkt uit een brief 

die op 3 april aan Provinciale Staten is gestuurd door het Provinciebestuur (bijlage). 

Voorafgaand aan de werkzaamheden is, in opdracht van de gemeente, een inspectie uitgevoerd naar 

de funderingen van de betrokken panden. In het inspectierapport is opgenomen dat de funderingen 

onderhoud nodig hebben en dat “werkzaamheden in de nabije omgeving van de constructies zeer 

waarschijnlijk invloed zullen hebben op de stabiliteit van de fundering.” 

Desondanks is gestart met de werkzaamheden en is onder andere een damwand geplaatst. Provincie 

en Universiteit stellen niet geïnformeerd te zijn over de conclusies in het rapport. Het herstel van de 

schade wordt vooralsnog gefinancierd door Provincie en Universiteit en beloopt ruim 8 ton, exclusief 

BTW. De gemeente is inmiddels aansprakelijk gesteld voor deze en mogelijke toekomstige schade. 

Verder schrijft het Provinciebestuur dat de gemeente per brief al vorig jaar is gevraagd te stoppen 

met de werkzaamheden.  

De SP heeft de volgende vragen: 

1. Van wanneer dateert het genoemde inspectierapport? 

2. Heeft de inspectie zich beperkt tot de hierboven genoemde panden en zo nee, wat waren 

dan de bevindingen ten aanzien van de rest van de geïnspecteerde objecten? 

3. Waarom is gestart met de werkzaamheden ondanks de in het rapport genoemde risico’s? 

4. Is er behalve aan genoemde panden ook bij andere panden / objecten sprake van schade als 

gevolg van de werkzaamheden? Zo ja waar en voor welke bedragen? 

5. Van wanneer dateert de brief van de Provincie waarin wordt gevraagd te stoppen met de 

werkzaamheden? 

6. Is de raad op enig moment door het college geïnformeerd over de ontstane problemen. Zo ja 

wanneer en hoe en zo nee, waarom niet? 

7. Is het college bereid zowel de brief van de Provincie waarin gevraagd wordt te stoppen met 

de werkzaamheden als het inspectierapport toe te zenden aan de raad? Zo nee, waarom 

niet? 

8. Heeft het college al gereageerd op de aansprakelijkheidsstelling door de Provincie en 

Universiteit en is het college bereid ook deze reactie toe te zenden aan de raad? 
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