
 

 

 

 

Politieke schriftelijke vragen   

 

 

Fractie: VVD Noordoostpolder 

Naam: Theo Jorna 

Onderwerp: het Waterland 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

Klachten van bewoners van het Waterland over de bewoonbaarheid van de wijk. 

 

Vragen: 

 

1. Tien jaar na oplevering van de wijk het Waterland zou de ontwikkelaar Vestia de 

“openbare” gronden overdragen aan de gemeente. 

 

Antwoord: 

Vestia Projectontwikkeling Assen b.v. is door de rechtbank in Assen op 8 

november 2012 failliet verklaard. 

Volgens de overeenkomst met Vestia Projectontwikkeling Assen b.v. wordt 

e.e.a. overgedragen op 8 juli 2014. 

 

2. Wanneer gaat deze overdracht exact plaatsvinden, want bewoners hebben het gevoel 

dat de eigen gemeente al 10 jaar lang niet naar ze omkijkt? 

 

Antwoord: 

Zie antwoord onder 1; oorspronkelijk was projectontwikkelaar Vestia 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud. 

Vestia Projectontwikkeling Assen b.v. is door de rechtbank in Assen op 8 

november 2012 failliet verklaard. 

Vestia heeft dit onderhoud uitbesteed, voor deze periode van 10 jaar, aan BAM 

Wegen regio Noord te Assen. 

De bewoners van Waterland kunnen hun klachten en meldingen bij BAM Wegen 

neerleggen. Dit is overigens ook bij de bewoners bekend en wordt in de praktijk 

ook gedaan. 

 

3. Wat gaat de gemeente doen aan al het achterstallig onderhoud waar bewoners al 

langere tijd mee zitten. Ik noem: kapotte straatverlichting, speelplaats voor de kinderen 

die onveilig, niet gekeurd en ook niet onderhouden is, trottoirs en rijbanen waar de 

tegels verzakt zijn en soms zelfs ontbreken, het voetpad langs de brug dat nergens meer 

op aansluit? Op verzoeken tot herstel wordt nu naar bewoners geantwoord “het is niet 

ons onderhoudsgebied”! Kan hier binnenkort iets aan gebeuren of moeten de bewoners 

wachten op de feitelijke overdracht? 

 

Antwoord: 

De bewoners zouden dit bij BAM Wegen regio Noord neer moeten leggen, niet 

bij de gemeente. 

De gemeente gaat eind 2013 een opname doen voor overdracht. Mocht dit niet 

voldoen aan de kwaliteitsmaatstaven, dan wordt dit niet overgenomen door de 

gemeente. BAM Wegen zal dan eerst e.e.a. moeten herstellen. 

 



 

 

 

4. Wordt de groenvoorziening (onderhoud en aanplanting) in deze wijk door Vestia of 

door de gemeente betaald? Het onderhoudsniveau lijkt in deze wijk van een hogere 

kwaliteit dan in de rest van de gemeente! 

 

Antwoord: 

Het onderhoud gebeurt door Concern voor Werk in opdracht van BAM Wegen 

regio Noord. 

 

5. Wanneer de gemeente eigenaar van de gronden in het Waterland is geworden dan 

vallen daar ook de noordelijke oevers van de toevaart naar “van der Valk” onder. Dit zijn 

oevers die al eerder hersteld hadden moeten worden omdat ze door het waterschap zijn 

afgekeurd. Wat worden de eventuele herstelkosten hiervan voor de gemeente? 

 

Antwoord: 

Als dit is afgekeurd door het waterschap, dan zal BAM Wegen dit op orde 

moeten brengen. 

 

6. Kan de gemeente Vestia verantwoordelijk stellen voor het ontstane achterstallig 

onderhoud in deze wijk? 

 

Antwoord: 

Nee, niet Vestia Projectontwikkeling Assen b.v.  Wel kan de gemeente BAM 

Wegen aanspreken. 

 

7. Zijn er nog kosten te verhalen bij Vestia, aangezien deze tak van Vestia volgens 

geruchten in deze wijk failliet is? 

 

Antwoord: 

Nee, zie voorgaande beantwoording. 


