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Betreft: Beantwoording art. 40 vragen oplevering nieuwbouwwoningen Ridderkerk

Geachte heer Breeman,

Op 7 juli jongstleden heeft u artikel 40 vragen (RvO) gesteld over de oplevering van nieuwbouwwoningen 
in Ridderkerk. Dit naar aanleiding van berichten in de landelijke media en op RTV Ridderkerk. Bijgaand 
treft u onze beantwoording.

Vraag l
Was u al eerder op de hoogte van het hoog aantal bouwfouten binnen onze gemeente?

Antwoord:
Nee

Vraag 2
Kunt u een verklaring geven, waarom juist in onze gemeente zoveel bouwfouten naar boven komen?

Antwoord:
Nee; zie ook de antwoorden bij vraag 3, 4 en 5.

Vraag 3
Heeft u enig inzicht, naast de omvang van deze gevallen ook de aard van deze bouwfouten?

Antwoord:

De berichten in de media zijn ontleend aan een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) naar 
geconstateerde gebreken bij de oplevering van de woning. Wij hebben het onderzoek opgevraagd bij de 
VEH maar nog niet ontvangen. Wel schrijft de Vereniging Eigen Huis ons: „Er wordt niet gekeurd op 
constructieve aspecten die onder de verantwoordelijkheid van bouw- en woningtoezicht vallen." Uit een 
persbericht van de VEH zelf blijkt dat het bij de geconstateerde oplevergebreken vooral gaat om zaken 
als beschadigde kozijnen en ramen, slecht of niet uitgevoerd schilderwerk, niet sluitende deuren en 
ramen en een witte waas van zout en kalk op de stenen.

https ://ww.eiqenhuis .nl/actueel/nieuws/2020/07/02/14/00/20-bouwfouten-per-nieuwbouwwonin fW

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/07/02/14/00/20-bouwfouten-per-nieuwbouwwoning#/


Vraag 4
Zijn er woningen, die dermate ernstige problemen vertonen, dat overdracht van het onroerend goed niet
wenselijk is?

Antwoord:

Daarover hebben wij geen informatie.

Vraag 5
Welke mogelijkheden ziet het college om actie te ondernemen, zodat het aantal bouwfouten per
opgeleverde woning kan worden gereduceerd?

Antwoord:

Als wij afgaan op de aard van de geconstateerde gebreken bij oplevering, dan zien wij voor ons geen
formele rol weggelegd. De in de berichtgeving genoemde gebreken zijn zaken die buiten het gemeentelijk
bouwtoezicht vallen, zoals ook de Vereniging Eigen Huis bevestigt. Onze inspecteurs richten zich in een
eerdere fase van de bouw op cruciale onderdelen van het gebouw, zoals het heiwerk, de fundering,
constructies en andere zaken die de veiligheid van het gebouw betreffen. Bij deze onderdelen zien onze
inspecteurs erop toe dat volgens de voorschriften en eisen wordt gewerkt. We zullen in onze contacten
met projectontwikkelaars en bouwbedrijven aandacht vragen voor oplevergebreken met het doel het
aantal hiervan terug te dringen. Dat is in het belang van onze inwoners.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders val :idderkerk
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