Van: Broeke, Erik <erik.broeke@stichtsevecht.nl>
Verzonden: donderdag 4 april 2019 16:30
Aan: 'ikeroetman@gmail.com' <ikeroetman@gmail.com>
CC: Debets, Henriëtte <Henriette.Debets@stichtsevecht.nl>; Reparon, Henriette
<henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: technische vragen 023 Fonds Duurzaam Funderingherstel

Beste meneer Roetman,
Met excuses voor de late reacties, hierbij de beantwoording van uw technische vragen van 4
maart.
Voor het overzicht heb ik uw vragen hieronder herhaald en voorzien van mijn antwoord.
Met vriendelijke groet,
Erik Broeke
Beleidsadviseur water en groen
erik.broeke@stichtsevecht.nl
T 0346 254334
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

Dag collega's.
We hebben de volgende technische vragen:
1. Is de gemeente Stichtse Vecht aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel?
Nee, dat is niet het geval.
2. Zo nee. Is er al eens gekeken naar deze mogelijkheid en wat waren argumenten om dit
niet te doen?
In het kader van Kockengen waterproof is een juridisch kader opgesteld over de kwesties die
er spelen rond het thema bodemdaling en het ophogen van de openbare ruimte. Hierbij bleek
dat de verantwoordelijkheid voor de staat van de fundering primair ligt bij de eigenaar. Wel
dient de gemeente ervoor te zorgen dat door de maatregelen die worden genomen het
probleem van die eigenaar niet groter wordt dan het is. Er heeft er recent ambtelijk een
oriënterend gesprek plaats gevonden met iemand van het Kenniscentrum
Funderingsproblematiek. Er zal een vervolggesprek worden gepland om in beeld te krijgen
wat het fonds voor problemen binnen Stichtse Vecht kan betekenen.
3. Zijn er vanuit inwoners wel eens vragen gesteld over mogelijkheden voor financiële
ondersteuning die hiermee zou kunnen worden gehonoreerd?
Er zijn zover ik weet geen concrete vragen gesteld over financiële ondersteuning.
4. Is er in Stichtse Vecht sprake van verzakingsproblematiek?

Er is binnen Stichtse Vecht sprake van verzakkingsproblematiek. We weten nog niet alles van
de omvang en de ernst ervan. In Kockengen gaat het om 7 woningen zonder paalfundering.
De problemen zijn daar ernstig. Verder hebben er meerdere woningeigenaren gedurende de
afgelopen decennia zelfstandig hun fundering hersteld.
Bij voorbaat dank voor de beantwoording.
-Ike Roetman
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Met vriendelijke groet,
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Beleidsadviseur water en groen
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