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In 2014 zijn er afspraken gemaakt met alle schoolbesturen en is een 
garantietermijn afgegeven zodat schoolbesturen de gelegenheid zouden 
krijgen om een voorziening op te bouwen voor toekomstig onderhoud aan de 
buitenkozijnen van de Holleblok. Van het opbouwen van een voorziening 
hebben wij echter nooit de kans gekregen door dat het complex zo 
onderhoudsgevoelig is dat er jaarlijks geschilderd moet worden. Dit is niet in

Wij hebben voor het verstrijken van de garantietermijnen aanhangig gemaakt 
dat er schade binnen de garantietermijn in ontstaan. Op basis van de diverse 
bezoekrapporten van 19 april 2021, 14 mei 2020, 25 mei 2019 en 4 april 
2018 was de gemeente, als opdrachtgever van deze onderzoeken, op de 
hoogte dat er opnieuw schade was ontstaan aan de kozijnen en ook de 
oorzaak, namelijk dat het gehele complex onderhoudsgevoelig is. Het is dan 
ook zeer onredelijk, gezien de historie van het onderhoud, om de ingeroepen 
garantie resp. ons verzoek om herstel van schade af te wijzen. De conclusie 
uit het bezoekrapport van 19 april 2021 is als volgt:
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Per e-mail van 4 februari jl. heeft u onze brief d.d. 21 september jl. met het 
verzoek om ingevolge de afgegeven garantie de schade aan de buitenkozijnen 
aan het gebouw de Holleblok te vergoeden ter kennisgeving afgedaan. Wij 
zijn het niet met de inhoud van deze e-mail eens.

"Zoals al eerder geconstateerd en benoemd is het gehele complex 
onderhoudsgevoelig, ook in de toekomst. Door de donkere kleurstelling, 
zwel/krimpgedrag van de houtsoort, de gevelorientatie, spanning in de 
constructie, stabilisatie proces, glasschades, borstelwerk kitwerk, is 
continue monitoring en een bijwerkbeurt noodzakelijk. Er zijn destijds 
om budgetaire redenen keuzes gemaakt, deze keuzes bepalen nu de 
onderhoudsfrequintie van het complex."
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U wijst u onze aanvraag ten onrechte af, terwijl - hiervoor is toegelicht - de 
schade binnen de garantietermijn ontstaan en dit feit ook reeds jaren bekend 
was bij de gemeente.

Indien u van mening bent dat geen sprake is van een besluit, dan zullen wij 
ons moeten beraden op civielrechtelijke maatregelen. De kosten gemoeid met 
herstel kunnen wij immers niet dragen.

lijn met het oorspronkelijke advies dat het reguliere schilderwerk om de vijf 
jaar op de meerjarenplanning gezet moest worden om de kwaliteit te 
waarborgen. Van een adequate huisvestiging mag niet worden verwacht dat 
het jaarlijks geschilderd zou moeten worden. Ook is de bekostiging die het 
schoolbestuur ontvangt hiervoor niet toereikend en al helemaal niet voor het 
vervangen van kozijnen.

Wat hier ook van zij, wij willen voorop stellen dat wij geheel niet uit zijn op 
een juridische procedure of deze nu bestuursrechtelijk of civielrechtelijk is. 
Wij zouden graag in goed overleg tot een oplossing willen komen. Graag gaan 
wij hier het gesprek met u over aan. Indien u hiertoe bereid bent, vernemen 
wij dat graag.

Wij menen ook dat u onze klachten en meldingen van schade sinds 2018 had 
moeten aanmerken als een aanvraag tot herstel van schade resp. herstel van 
een constructiefout aan de buitenkozijnen. Uw reactie van 4 februari jl. willen 
wij dan ook aanmerken als een besluit op onze aanvraag voor een voorziening 
in de huisvesting waartegen bezwaar open staat.

Gezien het voorgaande verzoeken wij u vriendelijk om de garantie, de 
aanvraag tot herstel van de schade resp. herstel van een constructiefout aan 
de buitenkozijnen als nog toe te kennen. Indien u ons volgt in het standpunt 
dat sprake is van een besluit waartegen bezwaar open staat, verzoeken wij u 
vriendelijk deze brief als bezwaarschrift aan te merken en ons in de 
gelegenheid te stellen de redenen van bezwaar nader aan te vullen.

Met vriendelijke groet,
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