
Gemeente 

R o o s e n d a a l Raadsmededeling 

Datum: 1 6 J U L I 2 0 1 5 Nr^ 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Wethouder Lok, S. Elseman, P. Aalderink, J. Rutten, M. Bartels (Parkeerbeheer Roosendaal 

B.V.) 
Onderwerp: Ontwikkelingen parkeergarage Nieuwe Markt 

Bijlage: Geen 

Inleiding 
De parkeergarage onder de Nieuwe Markt is opgeleverd in juli 2008. Zoals bekend, zijn sinds de ople
vering problemen gebleken. Steeds hebben wij daarvoor de bouwer van de garage, Bouwcombinatie 
Strukton-Rasenberg vof (verder: de Bouwcombinatie), verantwoordelijk gesteld. Helaas ging dit niet 
altijd zonder overlast voor de omgeving en de gebruikers. Regelmatig bent u via de P&C-documenten 
en via raadsmededelingen op de hoogte gehouden van deze problemen en de ontwikkelingen; de laat
ste raadsmededeling dateert van juni 2013. 
Doel 
Een aantal voor ons eri voor Parkeer Beheer Roosendaal B.V. relevante zaken zijn nog niet opgelost 
conform de diverse vastgestelde overeenkomsten (programma van eisen, vaststellingsovereenkom
sten). De gebreken, waarover het gaat, zijn nog steeds het te hoge waterdebiet, het ontbreken van 
sluitende technische berekeningen met betrekking tot de consoles in relatie tot de technische levens
duur en de aansluiting van het Strukton-deel met het BVR-deel. 

Informatie 
Gezien de geconstateerde problemen heeft de Bouwcombinatie zich 2 jaar geleden bereid verklaard de 
geldende garantietermijnen, die afliepen op 22 juli 2013, met 2 jaar te verlengen. De verwachting was 
toen dat in deze verlengde 2 jaren de resterende problemen adequaat zouden kunnen worden opge
lost. Sindsdien zijn door de Bouwcombinatie diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd, voor een deel 
met succes maar voor een deel ook niet. Voornoemde garantietermijn loopt binnenkort af en de Bouw
combinatie heeft zich desgevraagd niet bereid verklaard de termijn opnieuw te verlengen. 

Gezien het belang dat alle punten naar onze tevredenheid zijn afgewerkt, voordat de garantietermijn is 
verlopen, hebben wij besloten een juridische procedure aanhangig te maken om te voorkomen dat er 
door tijdsverloop geen aanspraak meer gemaakt zou kunnen worden op herstel. 
Voor ons dient eenduidig vast te staan dat de parkeergarage gedurende de gehele technische levens
duur veilig is en voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. 

Vervolg (procedure) 
Onze vervolgstap is om de Bouwcombinatie mede namens Parkeer Beheer Roosendaal B.V. te laten 
dagvaarden door de stadsadvocaat. Onze dagvaarding richt zich op een 3-tal zaken, nl.: 

• Het oplossen van de resterende probleempunten; 
• Het verlengen van genoemde garantietermijn; 
• Het verhalen van de door gemeente gemaakte kosten. 

De dagvaarding zal een dezer dagen worden bezorgd bij de Bouwcombinatie. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burge/B^ester en wethouders van Roosendaal, 
Namè 


