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Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte heer De Wit,
Op 10 september 2020 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de stenen
rond stadhuis op de Markt. Hierbij treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Is de oorzaak van de steenbreuken bekend?
Antwoord 1:
Ja, de oorzaak is bekend.
Vraag 2:
Als dit een hoogwerker was? Wat deed deze zware kraan daar dan? En
konden er geen voorzorg maatregelen getroffen worden zodat de last
beter verdeeld zou worden?
Antwoord 2:
In de loop van dejaren ontstaat door gebruik van de openbare ruimte
slijtage aan het gebruikte materiaal. Deze slijtage wordt onder andere
veroorzaakt door (zware) voertuigen.
De hoogwerker die recent rondom het stad huis heeft gestaan stond daar
ten behoeve van schilderwerkzaamheden aan het stadhuis. De verwachting
is niet dat de schadebeelden zijn ontstaan door de betreffende hoogwerker.
Vraag 3:
Indien de schadeveroorzaker bekend is, wordt deze dan financieel
aansprakelijk gesteld?
Antwoord 3:
Ja, deze wordt indien mogelijk aansprakelijk gesteld.
Vraag 4:
Wat zijn de geraamde kosten voor deze renovatie? En wat kostte de
vorige renovatie, en wanneer was deze?
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Antwoord 4:
Het natuursteen is rond 2002, gelijktijdig met rioolwerkzaamheden en het
straatwerk op de Markt aangelegd. Sinds de aanleg zijn er geen
renovatiewerkzaamheden uitgevoerd tot aan de renovatie van 2020. De
totale kosten voor het leveren, vervangen en herstellen van het natuursteen
zijn geraamd op ca. € 35.000.

Vraag 5:
Heeft u enig idee hoeveel burgers over deze gladde stenen (door regen)
ten val zijn gekomen de afgelopen vijf jaar?

Antwoord 5:
In de afgelopen vijf jaar is één melding binnen gekomen over gladde stenen
(2015). Uit deze melding is geen aansprakelijkheidsstelling voortgekomen.
Daarnaast zijn er nog eens twee meldingen binnengekomen met betrekking
tot de ongelijkheid tussen straatstenen en de natuurstenen verharding.

Vraag 6:
Hoeveel burgers hebben de gemeente aansprakelijk gesteld voor
verwondingen en arbeidsongeschiktheid als gevolg van een val over
deze gladde stenen de afgelopen vijf jaar?

Antwoord 6:
Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 7:
Waarom is in deze financiële corona crisistijd niet gekozen voor het
geheel weglaten van deze kwetsbare dure hardstenen en gewoon de
markt gelijkgetrokken met de bestaande klinkertjes?

Antwoord 7:
De Markt heeft qua inrichting en functie een belangrijke plek binnen Delft.
Hierbij passen oak andere accenten zoals het natuursteen random het
stadhuis en vraagt door het intensieve gebruik om andere
beheersmaatregelen dan een straat.
Het gebruikte materiaal is niet kwetsbaarder dan de elders op de Markt
toegepaste klinkers. De schadebeelden zijn anders en daarmee oak de
beheersmaatregelen, klinkers dienen regelmatig opnieuw gestraat worden
terwijl hardsteen vervangen dient te worden.

Vraag 8:
Kan er in vergunning aanvragen van hoogwerkers in de
vergunningsaanvraag rekening gehouden worden met de kwetsbare
stenen op de Markt. Idem voor zware (kermis) attracties en
biervrachtwagens?

Antwoord 8:
Ziehet antwoord op vraag 7.

Vraag 9:
Bent u het met me eens dat de gemeente bij de straat inrichting,
veiligheid boven schoonheid moet kiezen en burgers niet
disproportioneel gevaar moet laten lopen?
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Antwoord 9:
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gekeken naar welke functie
het gebied heeft en of de inrichting een veilig gebruik mogelijk maakt.
Vraag 10:
Is het college bereid om het oppervlak van de hardstenen nu wat op te
ruwen zodat er geen uitglijd partijen meer optreden?
Antwoord 10:
Ja, dit moet nog uitgevoerd worden.
Vraag 11:
Mochten er in de toekomst weer van die grote hardstenen breken, bent u
dan bereid deze te stenen te vervangen door de omliggende klinkers?
Antwoord 11:
De gebruikte hardstenen platen breken niet allemaal in één keer. Om het
beeld en de uitstraling te behouden, worden gebroken hardstenen platen
vervangen door nieuwe hardstenen platen.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

ir. S.M. Brandligt l.b.
, secretaris

dr. M. Berger, l.s.
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