
 
 
 

Breda Gemeenteraadsfractie D66 

 

 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders 

         Van Breda 

per mail verzonden 
 
 
 
Datum: 11-12-2012 

Betreft:   Art. 41-vragen RvO inzake gemeentelijke aansprakelijkheid wegenonderhoud n.a.v. rechtelijke 
uitspraak Stichtse Vecht. 
 

 

Geacht College, 

De rechtbank Utrecht heeft op 10 december 2012 geoordeeld dat de gemeente Stichtse Vecht 
aanmerkelijk nalatig is geweest in het wegbeheer en derhalve schuldig is aan de dood van de twee 
vrouwen die eind maart 2009 zijn omgekomen bij een motorongeval in de voormalige gemeente 
Maarssen.  
Volgens het OM was de slechte staat van het wegdek op de 'bobbelweg' toe te rekenen aan de 
wegbeheerder, de gemeente Stichtse Vecht. De grote bobbels in het wegdek - tussen de 4 en 6 
centimeter hoog - werden veroorzaakt door boomwortels, de gemeente was op de hoogte van dit 
gevaar. De beide vrouwen kwamen hierdoor met hun motor ten val en kwamen onder de wielen van 
een tegemoetkomende tractor terecht, met fatale gevolgen. 

Het vonnis van de rechtbank luidt ; dood door schuld met een opgelegde boete van 22.500 euro 
waarvan 7.500 euro voorwaardelijk. 

 

D66 Breda vraagt zich af welke gevolgen deze rechterlijke uitspraak heeft voor de gemeente 

Breda in haar rol van wegbeheerder 

Wij hebben de volgende vragen voor uw College; 

1;  Heeft uw college kennis genomen van deze rechterlijke uitspraak?  

2; deelt u met ons de mening dat er mogelijk precedentwerking zal uitgaan van deze uitspraak? 

3; Heeft uw college voldoende zicht op eventuele risicolocaties in Gemeente Breda?  
Met andere woorden is er een actuele inventarisatie van  fietspaden, voetpaden, (on)verharde wegen 
etc., zijnde openbare wegen in de zin van de wegenwet, die in dermate urgente en 
onderhoudsgevoelige staat verkeren waardoor er mogelijk gevaar kan ontstaan voor de gebruikers 
ervan?  
 
Op http://www.breda.nl/product/wegen-straten-fietspaden-trottoirs-onderhoud kunnen burgers 
melding maken van schade aan wegen, straten of stoepen.   
Ook in Gemeente Stichtse Vecht is destijds al melding gemaakt van schade aan het wegdek door 
opdrukkende boomwortels. De gemeente heeft echter verzuimd adequaat en tijdig in te grijpen.  

http://www.breda.nl/product/wegen-straten-fietspaden-trottoirs-onderhoud


4; Wat beschouwt het College als tijdig en adequaat ingrijpen? Welke termijn wordt hierbij gehanteerd? 
Worden er waar nodig tijdelijke of waarschuwingsmaatregelen genomen en beschouwt het College 
deze als toereikend? 

5; Hoe is de financiële aansprakelijkheid van de gemeente geregeld en geborgd in eventuele gevallen 
van claims?  

 

 

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet, 

Marianne de Bie, 

Raadslid D66 Breda 

Tel; 06 - 25 23 02 29 
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