
het Schodebureou olleen de eigenoren heeft benoderd die officieel bU het Kodoster ols
eigenoor stoon ingeschreven, Het Kodoster is de informotiebron voor het Schodebureou,

6. Rondvroog

Geen vrogen meer

7. Sluiting

BIJLAGE l: Vrogen (V! en ontwoorden (A)

V: Wol is hel verschillussen Íunderlngsklosse lll oÍ lVwol betrefl de moolregelen die
genomen moeten worden en de subsidies die beschikboor ziin?
A: ln beginselgeldt de bijdrogeregeling voor cosco-funderingsherstelolleen voor de
ponden met tunderingsklose lV (tundering is slecht), Bijtunderingsklose lll (fundering is

motig, hondhovingstermijn l5 joor) hoeft geen funderingsherstel ploots te vinden, dus
\.. doorvoor is ook geen bijdrogeregeling vostgesteld, Als een pond met funderingsklose lll

grenst oon een pond met funderingsklose lV en er zijn gemeenschoppelijke funderingen,
don kunnen beide huiseigenoren oonsprook doen op de bijdrogeregeling, dus ook de
eigenoor von een pond met funderingsklose lll. Als het pond met funderingsklose lll

grenst oon een pond met funderingsklosse lV moor er zijn geen gemeenschoppelijke
funderingen, don kon de eigenoor von het pond met funderingsklose lll geen oonsprook
doen op de bijdrogeregeling,

V: Kriigen olle bewoners een cerliÍicoot ols bij hen cosco-Íunderingsonderzoek oÍ een
bouwkundige opnome is gedoon?
A: Alle eigenoren krUgen het cosco-funderingsropport en het ropporf von de
bouwkundige opnome von hun eigen pond, Ook de gegevens uit de monitoring worden
beschikboor gesteld voor de desbetreffende huiseigenoren.

V: Geldt dot (bovenstoonde) ook voor de binnenopnomen?
A: Jo, ook de binnenopnome zit in het vooropnomeropport, Per pond zijn 3 è 4
fotorolletjes met foto's gemookt. ln beginsel worden niet ol die foto's ontwikkeld, omdot
long niet olle foto's nodig zUn. Bij het ropport zit wel een foto-index, zodot olle foto'sv (bijvoorbeeld bU een eventuele schodecloim) terug te holen zijn. ln dot gevolworden de
foto's ook beschikboor gesteld oon de eigenoor,
Opmerking: Een bewoner uit de zoolmerkt op dot een enkele foto of een enkele
vergroting een vertekend beeld kon geven. Een ondere bewoner merH op dot eigenoren
oflronkelijk zijn von de gemeente ols zij niet zelf ol het beschikbore moteriool over hun
pond krijgen,

V: Wonneer krijgen de eigenoren hel ropporl von het cosco-Íunderingsondezoek?
A: De eigenoren von ponden met funderingsklosse lV hebben ol een funderingsropport of
een brief doorover gekregen. Momenteelwordt hord gewerkÍ oon het ofronden von de
overige ropporten. De eigenoren krijgen het ropport toegestuurd, Het streven is dot olle
eigenoren voor de zomer het ropport binnen hebben, Bewoners kunnen bij het
Schodebureou informeren hoe het met het ropport von hun pond stoot,

V: Wie betoqll de bijdrogeregeling voor hel cosco-Íunderingshersfel?
A: De bijdrogeregeling wordt deels gefinoncierd uit de begroting olgemene middelen von
de gemeente en deels uit de begroting 2002 von het stodsvernieuwingsfonds, De
bijdrogeregeling komt dus nietten loste von de Noord/Zuidlijn,

bezoekadres Ouelijnstraat 83 postadres Postbus 95O89

1O9O HB AmsteÍdam

telefoon lO2Ol 47O 40 70

Íax (O2O) 47O 40 71

3



V: Wonneer moel het cosco-Íundedngsherslelgereed ziin?
A: Het cosco-funderingsherstel bU ponden met klosse lV dient ploots te vinden voordot de
bouwoctiviteiten voor de oonleg von de Noord/Zuidlijn in de buurt von het betrokken
pond von stort goon. Volgens de huidige plonning goon de bouwwerkzoomheden
jonuori2002 von stort.

V: Woorom krijgen de huiseigenoren met Íunderingsklosse lV geen oÍÍiciële oonschiliving
von bouw- en woningtoezicht?
A: Omdot de gemeente eerst de huiseigenoren in goed overleg wil stimuleren op vrijwillige
bosis mee te werken oon het Íunderingsherstel von hun pond, Het funderingsherstel vindt
ook in hun eigen belong ploots. Ook voorofgoond oon een inschr'tjving is de gemeente in

het olgemeen verplicht eerst overleg met de eigenoor te plegen.

V: lk heb het odvies gekregen om Íunderingsherslelte doen tot ó.5 meier en miin buurmon
tot 12 meter. We hebben een gemeenschoppeliike muur. Hoe kon dol?
A: Het goot er om dot de muur ook gemeenschoppelijk doorloopt, De
gemeenschoppelijke muur blijft wel gemeenschoppelijk. Voor de finonciële
bijdrogeregeling worden beide ponden don helzelfde behondeld. Beide ponden krijgen
dus voor l2 meter subsidie,

V: Wol is de invloed von de NoordZuidliin op de grondwolerstromen En doormee op de
funderingen (houlen polen)?
A: Longs het hele trocé von de Noord/Zuidlijn worden peilfilters in de grond geplootst om
de woterstromen (grondwotersponning en korrelsponning) continu te monitoren,
Woterstonden veronderen niet zo snel. Als zich veronderingen in de woterstonden
voordoen, ziet men dot snel oonkomen, ln het gevolvon neer- of opwoorlse stromingen
worden corrigerende mootregelen genomen (grondwoter wegpompen of toevoegen),
De gemeente heeft overol stondoordpeilfïlters om te controleren dot de polen droog
blijven stoon, De diepwonden von de stotions komen zo diep te liggen dot er geen
grondwoter doorheen kon komen.

V: lk kon mij voorslellen dot er ook bij goede Íunderingen vetschuivingen en vezokkingen
op kunnen trEden mel de oonleg von de NoordZuidliin (biivoorbeeld verschuivingen in de
l'zondloog). Hoe zit dot?
A: ln de omgeving von de toekomstige stotions zol de hele zondloog een klein beetje
zokken en de nieuwe funderingen zullen gelijkmotig meezokken. Vervolgens wordt
gevroogd hoe diep de zondlogen zijn, De heer de Vries (Dienst Binnenstod Amsterdom)
geeff oon dot de eerste zondloog ongeveer op - l3 meter ligt en 2.5 tot 3 meter dik is.

Doorlussen zit een tusenloog von ongeveer I meter dik, De 2' zondloog ligt op - l7 en -.l8
meter, De derde zondloog ligï op zo'n - 50 meter,

V: !k heb ols huiseigenoor een brieÍ von het Grondbeddif gekregen dol miin pond
Íunderingsklqsse lV hEeÍt, terwiil het pond eerder Íunderingsklosse ll hod, en dot ik de
Íunderingen moel herstellen. lk vond deze brieÍ dreigend von oqrd. Welke mootregelen
kunnen iegen mijgenomen worden ols ik geen Íunderingsherctelloot doen?
A: De heer Kuyper von het Grondbedrijf geeft oon dot de brief niet dreigend is bedoeld
en biedt zijn excuses oon ols bewoners de brief olszodonig hebben opgevot. Hij benodruK
dot hij voorol duidelijk witde zijn in de brieÍ, zodot eigenoren zich reoliseren dot
funderingsherstel ploots moet vinden, hoe vervelend dot ook is, en dot door een
bijdrogeregeling voor is. Eigenoren die geen funderingsherstelloten verrichten z'rjn ten
eerste zelf verontwoordelijk voor de stondzekerheid von hun pond, Ten tweede kunnen zij,

op grond von de Woningwet, binnen enkele joren een officiële oonschrijving von bouw-
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en woningtoezicht verwochten, Omdot de gemeente een onderzoeksplicht heeft, is het
technisch niveou von de ponden nu bijde gemeente bekend.

V: Er wordt gesproken over de technische en proktische gevolgen vooÍ huiseigenoren met
ponden met Íunderingsklosse lV, moor wot is het stondpunt von de gemeente ols het goot
om de juridische consequenties?
A: Juridisch gezien is het zo dot een fundering die in klosse lV is gewoordeerd niet meer
voldoet oon de eisen von de Woningwet en het Bouwbesluit, Dit betekent feitelijk een
situo1e woorin de gemeente ten oonzien von woningen de verplichting heeft om oon te
schrijven en ten oonzien von ondere ponden de bevoegdheid heeft om oon te schrijven.

Gezien het feit dot de eigenoor von het pond verontwoordelUk is voor de stondzekerheid
von zijn pond en kon worden oongesproken op het feit dot zfin fundering in deze toestond
terecht is gekomen, kon hem vio een oonschrijving een plicht tot herstelworden
opgelegd, ln dit stodium probeert de gemeente echter eerst, op bosis von de resultoten

von het ondezoek, in overleg met de eigenoor tot herstel op vrijwillige bosis te komen. Er is

dus nog geen formeel door de gemeente op juridische gronden ofdwingbore plicht tot
herstel, moor die kon er wel komen ols eigenoren weigeren op vrijwillige bosis mee te
werken,

V: Als miin pond nieï in het invloedsgebied ligt en dus niet gemonitord wotdt en ols bii mii
geen cosco-funderingsonderzoek is gedoon, wol is don de kons op schode en hoe wordt
deze opgelosl?
A: Buiten het invloedsgebied worden geen of minimole (minder don I mm) zettingen of
trillingen verwocht, Schode is nooit helemool uit te sluiten, ledereen die denH dot schode
is veroorzookt door de Noord/Zuidl'rjn kon een schodecloim indienen bU het
Schodebureou, Als no ondezoek blijK dot de schode inderdood door de Noord/Zuidlijn is

veroorzookt, don wordt deze door de gemeente vergoed, ongeocht de plek von de
schode,

V: Wonneer heb ie het over schode veroozookt door de bouwwerkzoomheden? Wot is de
definitie von schode?
A: Zonder op voorhond de soorlen schode in te perken, goot het bij de definitie von
schode in het olgemeen om een uitsplitsing noor zookschode, personenschode en zuivere

vermogensschode, Bij zookschode kon worden gedocht oon de feitelijke beschodiging
von een pond oÍ een onder object. Personenschode treedt op ols er sproke is von letsel

oon personen ols gevolg von bouwwerkzoomheden. Zuivere vermogensschode ziet op
schode die niet onder één von de vorige 2 soorten volt, moor olleen een oontosting von
iemonds vermogen betreft, ln de meeste gevollen zol het in het koder von de oonleg von
de Noord/Zuidlijn goon om zookschode of personenschode. Von belong is uiteroord het
cousoolverbond met de oonleg von de Noord/Zuidlijn (de beoordeling oÍ de schode
inderdood door de oonleg von de Noord/Zuidlijn is ontstoon of dot er een ondere
oozook is). ln sommige gevollen kunnen er ook meerdere oozoken zijn voor het ontstoon
von een bepoolde schode.

V: Woorom is nieï eerder met de monitoilng begonnen. Er wos toch oÍgesproken dot een

ioor voor de werkzoomheden de monitoring von stort zou goon?
A: Het monitoringssysteem is nog niet in werking getreden, omdot de plonning von de
bouw von de stotions noor ochteren is geschoven (politieke kwestie) en omdot het
controct met de oonnemer loter rond wos don geplond, De verwochting is dot het
systeem eind moort in werking treedt, Er is don nog voldoende tUd om het systeem te
toetsen en zonodig bijte stellen voordot de bouwwerkzoomheden von stort goon,
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V: Wqt is de plonning von de oonleg vqn de NoordZuidliin? Hoe zit het mel de selectie
von oonnemeÍs vooÍ de Noord/Zuidlijn?
A: De onderhondelingen mel de oonnemers (de oonbestedingsprocedure) lopen nog. De
lopende oonbesteding betreft zowel de drie diepe stotions (Rokin, Vijzelgrocht,
Ceintuurboon) ols de booriunnel, Als de onderhondelingen uiteindelijk niet leiden tot een
oonbieding die volt binnen het geroomde budget, don zol(noor venvochting begin juni)
een gedeeltelijk of geheel nieuwe oonbesteding georgoniseerd worden, De bedoeling is

om dit nojoor de oonbesteding von het Noord/Zuidlijn-troject tusen het lJ en de
Ceintuurboon of te ronden,

V: lk heb gehoord dol er een wond in de Liinboonsgrocht wordt geslogen. Koml het woter
don stilte stoon?
A: Er is een bronbemoling oongelegd en doordoor komt het woter niet stilte stoon.

V: Wol wordl er gedoon om de verkeerssituotie voor voetgongers en met nqme voor de
ouderen op de Vijzelgrocht beter te moken?
A: Op de hoek VijzelgrochtMeteringschons is het Íietspod bij het trottoir getrokken. zodot
voetgongers door meer ruimte hebben. Doornoost zijn op die hoek leuningen bU de
plonkiers gemooK, zodot mensen meer houvost hebben, De plonkiers worden zeer
regelmotig nogelopen, zodot ze recht en stevig blijven liggen. Verder wordt voetgongers
geodviseerd om oon de oostkont von de Vijzelgrocht (de kont woor momenteel niet
wordt gewerkt) op het trottoir te lopen ols zíj niet oon de ponden/zijstroten oon de
westkont hoeven te zijn,

BIJLAGE 2: Presentieliist

G, Anderson, W, Beckmonn, H, von den Berg, M, Blok, H,C.D. von den Boogert,
Mw, Derksenkoekkoek, M. von Dodenwoord, D. Fiule, J,J.D, Horm, E.C. Hilgers, O. Huber,
W, von Huysten, S, Jonssen, J, von Kotwijk, Von der KreUt, F,J. Kresin, M, Kruidenier,
M. Kuyper, V.P.A, von Lomoen, J. von Muiswinkel, Fl. von Muiswinkel, S, Olivier Bohemen,
A. von Reesemo, N, von Reesemo, C. Richortz-Govers, B, Roos, W. Stroffer, Veenendool,
von Wely-Krijt, G. Witsmeer, J. A. von Zwieten.
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