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Geachte raadsleden, 
 
 

Op 13 augustus 2019 heeft de EVA fractie vragen gesteld over lekkages ten gevolge van 

renovatiewerkzaamheden aan woningen in de Vogelbuurt te Rhoon. Met deze raadsinformatiebrief 

geven wij antwoord op deze vragen. 
 

1. Bent u bekend met de klachten en de lekkages in de gerenoveerde woningen?  

Ja, de gemeente is bekend met deze klachten. 

 

Wij weten dat de huurders de lekkages op 27 juli 2019 bij de aannemer hebben gemeld. De aannemer 

heeft dezelfde dag een controle uitgevoerd, waaruit bleek dat de dakpannen op vijf woningen niet 

waren gelegd. De daken zijn direct afgedekt met zeil om verdere lekkage en schade te voorkomen. 

Vervolgens heeft de aannemer de dakdekker terug laten komen om de pannen alsnog te leggen. Op 

31 juli 2019 waren alle daken gereed. 

 

De aannemer houdt zichzelf verantwoordelijk en zal de gevolgschade inventariseren en oplossen of 

vergoeden. De medewerker bewonerscommunicatie van Wooncompas heeft dit in persoonlijke 

gesprekken met de gedupeerden besproken. Daarmee is deze vervelende situatie goed door de 

verantwoordelijke partijen opgelost.  

 
2. Zijn er vanuit bouw- en woningtoezicht controles gedaan? 

VTH Wabo controleert de uitvoering op basis van toetsprotocollen/toetsmatrix. Dit richt zich onder 

andere op constructieve en bouwfysische wijzigingen. De controles zien toe op de kwaliteit van het 

eindproduct bij oplevering.  

Deze lekkage is ontstaan omdat er geen dakpannen op het dak lagen. De renovatie was namelijk nog 

niet voltooid. Het ondeugdelijk afdekken van een dak tijdens de bouw is geen onderdeel van de 

controle door de toezichthouder van de gemeente. Wilt u meer inhoudelijke informatie over taak van 

VTH Wabo met betrekking tot de controles dan kunt u dit teruglezen in het ‘Handhavingsbeleidsplan 

Wabo 2019-2023 gemeente Albrandswaard’ (RIB 37486 d.d. 15-01-2019). 

 



Zo ja, wanneer was dat en wat waren de bevindingen? 

Bij controle is niet geconstateerd dat werd gebouwd in strijd met de vergunningsvoorschriften. 

 

3. Kunt u bevestigen dat de renovatie uitgevoerd is door hiervoor opgeleide mensen? 

De aannemer heeft een gecertificeerde onderaannemer ingehuurd om de werkzaamheden aan de 

daken uit te voeren. 

 

4. Onderneemt het college nog stappen richting Wooncompas en zo ja, welke zijn dat 

dan? 

Wooncompas heeft haar aannemer opdracht gegeven voor de uitvoering van dit project. Wanneer er 

iets niet goed gaat, is het de taak van deze partijen om de problemen op te lossen. De gemeente zet 

geen specifieke stappen met betrekking tot deze klachten. Wel heeft de gemeente een 

procesbegeleider aangesteld. Deze procesbegeleider onderhoudt de directe contacten met 

Wooncompas en de aannemer. Zo houdt de gemeente een vinger aan de pols. Daarnaast heeft de 

portefeuillehouder Wonen met regelmaat bestuurlijk overleg met de directeur/bestuurder van 

Wooncompas. Hierbij komt ook de renovatie van de Volgelbuurt aan de orde. Het eerstvolgende 

bestuurlijke overleg is gepland op 11 september 2019.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


