
Loppersum claimt schade hal bij Wind. 

De gemeente Loppersum gaat de extra gemaakte kosten voor de te laat opgeleverde Hippolytushal in 

Middelstum declareren bij hoofdaannemer Wind Groep. 

‘Enkele tonnen’ 

Het exacte bedrag dat verhaald wordt is nog niet duidelijk. Maar wethouder Bé Schollema 

(PvdA/GroenLinks) stipt aan dat de schade minstens ‘enkele tonnen’ zal zijn: ,,Dat kunnen we pas 

berekenen als alles in en om de hal af is. Bij de aanleg van de ligweide van het naastgelegen zwembad zijn 

nu bijvoorbeeld zoden gebruikt in plaats van graszaad. We hebben kosten gemaakt voor juridische 

bijstand. Daarbij hebben we een ‘lossingsbedrag’ moeten betalen aan onderaannemer Rottinghuis om de 

sleutel van de hal te krijgen. Dat komt er ook nog bij.’’ 

 

Voor de rechter 

De nieuwe aardbevingsbestendige Hippolytushal, kosten 2,3 miljoen euro, was herfst vorig jaar al gereed. 

De onderaannemer wilde evenwel niet opleveren. Hij zei nog geld te goed te hebben van hoofdaannemer 

Wind Groep. Die claimde op zijn beurt nog een bedrag van Loppersum. Bemiddelingspogingen liepen op 

niks uit, waarna de gemeente beide bedrijven voor de rechter sleepte. 

Nadat Loppersum een onbekend bedrag aan Rottinghuis betaalde om het beslag op te heffen, konden de 

eerste sporters er op 18 maart pas in. De verlate oplevering had tot gevolg dat de clubs de oude sporthal 

langer moesten gebruiken. Daardoor kon de aanleg van de nieuwe ligweide van het zwembad op de plek 

van de oude hal niet beginnen. Mede daardoor werd de voor 30 april geplande seizoensopening 

uitgesteld. 

Schollema: ,,Dat de verenigingen langer in de oude hal moesten sporten heeft financiële consequenties. 

Daar zitten wat meerkosten aan. Aan de andere kant leverde het ook iets voordeel op. Al die plussen en 

minnen moeten we even duidelijk op een rijtje hebben.’’ 

Officiële opening 

De officiële opening van de nieuwe hal in Middelstum staat gepland voor begin juni. Dan moeten alle 

werkzaamheden afgerond zijn en dan kan de gemeente Loppersum definitief de balans opmaken. De 

wethouder verwacht eind juni duidelijkheid over de grootte van de claim: ,,Maar dat we de schade gaan 

verhalen is zeker.’’ 

‘Constructieve houding’ 

Directeur Roelof Wind van de aannemer uit Drachten zegt dat hem bekend is dat de gemeente een claim 

in voorbereiding heeft, maar wil daar niet verder op ingaan: ,,Wij zien dat tegemoet. Het contact is 

overigens niet anders dan goed. Onze houding is altijd constructief geweest. De na de oplevering 

geconstateerde punten zijn al weggenomen. Wat er is gebeurd is buitengewoon vervelend, maar zo lang 

de redelijkheid in acht wordt genomen denk ik dat we hieruit uitkomen. De nasleep moet zo kort mogelijk 

duren.’’ 

Bron: Dagblad v/h Noorden (12 mei 2016)  Archief 


