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Rapportage en financiële afhandeling stormschade 18 januari 2018

Voorstel

1. De rapportage 'Westerstorm 18 januari 2018' vast te stellen;
2.De (herstel)kosten die resteren na vergoeding door de verzekering te boeken op de
reguliere budgetten, zijnde € 295.000 op het budget voor straatbomen,
€ 17.000 op het budget voor openbare verlichting - uitbesteed onderhoud en € 89.000 op
het budget voor vastgoed;
3.De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

Inleiding

Tijdens de westerstorm van 18 januari 2018 is er veel schade aangericht aan bomen,
groen, verkeersregelinstallat¡es, lichtmasten en aan de atletiekbaan, sportterrein Sint
Theunis. In bijgevoegde rappoftage wordt een samenvatting gegeven van het werk dat
uitgevoerd is om situaties weerveilig te stellen, op te ruimen en te herstellen.

Met deze werkzaamheden door de gemeente Weert en aannemers is een bedrag van
€ 401.000 gemoeid. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van een eventuele vergoeding
door verzekeringsmaatschappijen. Op basis van de rapportage en de onderliggende
facturen wordt in overleg getreden met de verzekeringsmaatschappijen over de
afhandeling van de schadeclaims.

De kostenpost voor vastgoed à € 89.000 bestaat uit onder andere uit schade aan de
atletiekbaan. Voor de schade aan de atletiekbaan à € 39.000 is bekend dat de
verzekeringstmaatschappij hier € 15.819 van vergoedt.
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Beoogd effect/doel

1. Informeren over de afhandeling van de storm van 18 januari 2018 en de financiële
consequenties daarvan ;
2. De gemeenteraad te informeren over de financiële afhandeling van de stormschade,
waarbi¡ een budgetoverschrijding ter hoogte van maximaal de stormschade geaccepteerd
wordt.

Argumenten

1. Gezien de maatschappelijke impact, de consequenties voor het beheervan de openbare
ruimte en de financiële consequenties is het wenselijk dat het college en de gemeenteraad
kennis nemen van de rapportage over de storm van 18 januari 2018.
2. Omdat de gemeente Weert niet beschikt over een 'calamiteitenbudget' worden de
kosten van de storm geboekt op de reguliere budgetten. Dit leidt tot een overschrijding
van het reguliere budget. Gezien de hoogte van de bedragen is het noodzakelijk om de
gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

Kanttekeningen cn risico's

Geen

Financiële, personele en juridische gevolgen

Doordat de kosten, die resteren na een vergoeding door verzekeringsmaatschappijen,
geboekt worden op de reguliere budgetten, leidt dit tot een overschrijding van deze
budgetten. De overschrijding bedraagt maximaal € 295.000 op het budget voor
straatbomen, € 17.00 op het budget voor openbare verlichting - uitbesteed onderhoud en
€ 89.000 op het budget van vastgoed.

Het voorstel heeft geen personele of juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Com m u n icatie/ pa rticipatie

De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief en bijbehorende rapportage in
kennis gesteld.

Een samenvatting van de rapportage wordt als persbericht verspreid naar de media.
Hiermee wordt gehoor gegeven aan de vraag van de media om geÏnformeerd te worden
over de afhandeling van de stormschade en de kosten daarvan.

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling Financiën: Loet Koppen
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Afdeling Ruimte en Economie: Luc Hotterbeekx
Afdeling Openbaar Gebied: Harry Zwinselman, Peter Tobben, Erwin Coumans

Extern

Bijlagen:

1. Rapportage Westerstorm 18 januari 2018
2. Raadsinformatiebrief financiële afhandeling westerstorm
3. Persbericht Westerstorm
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Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 22 maart 20LB

Onderwerp

Kenmerk

Financiële afhandeling schade westerstorm 18 januari 2018
482947/482950

Geachte raadsleden,

De westerstorm die op 18 januari 2018 over Nederland trok heeft binnen de gemeente Weert schade
veroorzaakt aan gemeentelijk eigendom. Op basis van de rapportage over de storm (als bijlage
bijgevoegd) bedragen de kosten voor herstel van de schade:
- Aan bomen en groen € 295.000 - budget straatbomen
- Aan technische installaties € 17.000 - budget openbare verlichting - uitbesteed onderhoud
- Aan vastgoedobjecten € 89.000 - budget vastgoed

De totale kosten bedragen daarmee € 401.000. In samenspraak met de verzekeringsmaatschappijen
wordt vastgesteld welk deel van de schade gedekt is door de verzekeringen. Het schadebedrag dat niet
vergoed wordt door de verzekeringen wordt geboekt op de reguliere budgetten. Dit zal aan het einde
van het jaar leiden tot een overschrijding van de genoemde budgetten ter hoogte van maximaal de
schadebedragen. De daadwerkelijke overschrijding is afhankelijk van de teruggave door de verzekering
en de belasting van het budget tijdens het jaar 2018.

Als bijlage treft u tevens het persbericht aan dat op 27 maart 2018 naar de media verstuurd zal
worden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Brinkman
gemeentesecretaris

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Teiefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nt
Webs¡ te : www. weert.nl - Twitter : www.twi tter. com/gemeenteweert
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Rapportage

Westerstorm 18 januari 2018
Maart 2018

Ma nagementsamenvatt¡ng
De westerstorm van L8 januari 20L8 heeft voor circa { 400.000 schade aangericht aan gemeentelijk

eigendom. Het betreft schade aan bomen, technische installaties en vastgoed. De schade bestaat uit

herstelkosten en herplant van bomen. Het deel van de schade dat niet vergoed wordt door de

verzekering wordt geboekt op de reguliere budgetten. Dit zal leiden tot een overschrijding van de

budgetten ter hoogte van maximaal het schadebedrag. De gemeenteraad wordt hierover met een

raadsinformatiebrief geïnformeerd. Tevens wordt een persbericht verstuurd aan de media.

lnleiding
Op 18 januari 201-8 trok een zeer zware westerstorm over Nederland. Ook in de gemeente Weert

heeft deze storm veel schade en overlast veroorzaakt. ln deze rapportage wordt beschreven welke

inzet er gepleegd is, welke kosten hiermee gemoeid zijn en vervolgstappen er zijn. De rapportage

staat los van een rapportage in het kader van de rampen- en calamiteitenstructuur. Het betreft

daarmee een rapportage die de afhandeling van de stormschade en -overlast beschrijft.

Situatieschets
ln de loop van donderdagmorgen 18 januari 2018 werd duidelijk dat de voorspelde westerstorm ook

in de regio Weert zeer zwaar zou worden. ln de gehele gemeente ontstonden gevaarlíjke situaties

door omgevallen of afgeknapte bomen. Ook was er veel overlast door versperde wegen. Een drietal

bomen heeft in hun val een lichtmast geraakt of meegenomen. Deze situaties zijn zo snel mogelijk

veiliggesteld (kapotte stroomkabels etc.)en in de dagen na de storm hersteld.

Met name op de Ringbaan was er veel overlast doordat de VRI's kapot gewaaid waren. De

stoplichten waren geheel afgewaaid, verdraaid (waardoor de verkeerslichten niet meer zichtbaar

waren vanaf de weg) of de achterplaten waren kapot gewaaid. Ook zijn er installaties op 'storing'

gesprongen waardoor alleen het oranje licht knipperde. ln combinatie met de weersomstandigheden

zorgde dit voor een gevaarlijke situatie op de weg. Door tijdens de spits verkeersregelaars in te

zetten is hier het risico weggenomen.

ln het sportpark Sint Theunis heeft de storm schade aangericht aan de atletiekbaan. Daarnaast liepen

verschillende gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente Weert schade op door de storm:

Zwembad de lJzeren Man, Op den Das, NMC, appartementen Hegstraat en Hogesteenweg, de Philips

van Horneschool, het Munttheater en het Stadhuis.

Na 15:00 uur's middags was de storm over het hoogtepunt heen. Weertechnisch gezien was de

avond en de nacht rustig. Tot aan de schemering is gewerkt aan het verwijderen van boomstammen

Vanwege de veiligheid zijn de werkzaamheden, afhankelijk van de urgentie, de dag daarna of op een

later moment hervat.



Organisatie OG, brandweer en derden
ln de gemeentewerf werd een centraal punt ingericht waar alle meldingen over schades
geregistreerd werden. Meldingen werden ontvangen vanuit het KCC, de brandweer (zie hierna) en
rechtstreeks van burgers en collega's.

Vanuit de gemeentewerf vond tevens de aansturing plaats van de medewerkers die buiten aan het
werk waren:
- 3 tweetallen van gemeentelijke medewerkers: afzettingen plaatsen, verwijderen takken,

verkleinen omgevallen en afgeknapte bomen. Veilig stellen geknikte lichtmasten e.d.
- Een tweetal medewerkers die de situatie rondom de technische installaties (VRl, lichtmasten)

beoordeeld hebben, de situatie veiliggesteld hebben en de externe partners aangestuurd
hebben.

- 5 tweetallen van BTL: verkleinen omgevallen en afgeknapte bomen;
- Divers materieel en machinisten Van de Kruijs: verplaatsen en verkleinen omgevallen en

afgeknapte bomen, ondersteuning brandweer bij calamiteuze situaties;
- 9 medewerkers van Prio Verve: verplaatsen afgevallen takken en diverse kleine

werkzaamheden;
- Medewerkers Kansrijk in de Wijk: verplaatsen afgevallen takken en diverse kleine

werkzaamheden;
- Verkeersregelaars die risicovolle situatie t.g.v. de uitgevallen VRI's op de ringbaan begeleid

hebben;
- lnzet van CityTec: vervanging van VRI's, lichtmasten etc, (dit vond met name plaats na de

storm).

Coördinatie
ln de brandweerkazerne was het Lokaal Actie Centrum ingericht. Doordat in het LAC tevens een

medewerker van de afdeling OG aanwezig was èn de Officier van dienst Burgerzaken uit de

rampenstructuur kon er snel geschakeld worden. Meldingen die urgent waren, gevaarlijke s¡tuaties
betroffen of waar vervolgschade uit kon ontstaan aan personen of gebouwen, werden door de

brandweer afgehandeld. Meldingen van overlast in de openbare ruimte werden door de brandweer
doorgegeven aan de gemeente.

Ook was het zo mogelijk om de inzet van personeel en middelen af te stemmen. De gemeente heeft
in een aantal gevallen ondersteuning geboden aan de brandweer bij de afhandeling van complexe
situaties.

Aantallen meldingen en voorbeelden situaties
Tijdens de storm en direct na de storm zijn vele honderden meldingen ontvangen. Het aantal
meldingen van stormschade ligt uiteindelijk nog hoger omdat in de dagen na de storm nog
meldingen ontvangen zijn en doordat de gemeente een schouw heeft uitgevoerd op gevaarlijke

situaties (zie'Beoordeling gevoorlijke situoties met mogelijke vervolgschade'\.



Beoordeling gevaarlijke situaties met mogelijke vervolgschade

De werkzaamheden op L8 januari 20L8 en de dagen daarna waren gericht op het wegnemen van

acuut gevaarlijke en overlastgevende situaties. De weken daarna zijn de overige omgewaaide en

afgeknapte bomen klein gemaakt en verwijderd. Ook is toen gestart met de beoordeling van het
resterende bomenbestand: staan de bomen nog stabiel, is er zodanige schade dat een boom zich niet

meer op een goede en veilige wijze kan ontwikkelen etc.? Uit deze beoordeling volgen verdere

werkzaamheden. Met name over deze laatste stap, het verwijderen van bomen die 'nog rechtop

staan' heeft de gemeente vragen gekregen. Zie hiervoor het kopje 'communicatie'.

Herplant en herstel infrastructuur
Door de storm zijn vele honderden bomen gesneuveld. Per boom of per bomengroep wordt
beoordeeld in hoeverre herplant op dezelfde locatie wenselijk en/of noodzakelijk is. Dit is onder
andere afhankelijk van de functionaliteit van de bomen, de leeftíjd van de overige bomen, het soort

boom en de omgeving van de boom. Uitgangspunt hierbij is dat in principe overal waar een boom

weg gaat er een boom terug komt. Niet noodzakelijk op dezelfde locatie, maar wel binnen de

gemeente Weert. Wanneer er over wordt gegaan tot herplant, gebeurt dit volgens een prioritering

met aandacht voor het goede moment van herplanten.

Op locaties is er door de storm ook schade ontstaan aan de infrastructuur. Deze wordt hersteld, al

dan niet samen met de herplant van de boom of bomen.

Communicatie en vragen/opmerkingen
Tijdens de westerstorm werd de communicatie verzorgd door de Veiligheidsregio. Het betrof op dat

moment met name waarschuwingen voor burgers ('go niet het bos in'). Na cie storm heeft het team

communicatie een persbericht verstuurd, zie bijlage 1. ln de media is er veel aandacht geweest voor

de westerstorm. Lokaal was er onder andere veel aandacht op weertdegekste.nl.

ln de nasleep van de westerstorm zijn er vanuit burgers en Stichting Groen Weert vragen gesteld

over de kapwerkzaamheden aan bomen die niet meer stabiel stonden en/of beschadigd waren.

Hierbij is de uitleg gegeven dat indien een boom, naar beoordeling van de gemeente, niet meer veilig

was voor zijn omgeving, dat deze dan verwijderd werd. Er was niet altijd evenveel begrip voor de

beoordeling en er werden ook vragen gesteld of het mogelijk zou zijn om de bomen weer stabiel te
maken door ze weer recht te zetten, grond aan te vullen, de bomen te tuien etc. Die laatste varianten

zijn, meestal vanuit kostenoverweging en vanuit praktisch oogpunt, niet haalbaar. Daarbij is er geen

garantie dat de aanpak daadwerkelijk leidt tot het succesvol herstel van de boom. Het heeft dan de

voorkeur om de boom te verwijderen en, waar nodig en mogelijk, tot herplant over te gaan (zie ook

'Herplant en herstel infrastructuur').

Overige schade

Naast schade aan bomen ontstond er ook schade aan de omgeving: in het centrum vingen de bordjes

boven de winkelstraten zoveel wind dat de kabels waar ze mee bevestigd waren kapot getrokken

werden. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties in de winkelstraten. Ook waaiden de banners bij de brug

van het Bassin los, hetgeen ook voor gevaar zorgde. ln deze situaties is snel gehandeld om de

gevaarlijke situaties ongedaan te maken.



Financiële consequenties
De financiële consequenties van de storm zijn aanzienlijk. De kosten kunnen worden onderverdeeld
in de inzet van personeel en materieel en de schades die door de storm veroorzaakt is. ln deze
rapportage wordt enkel de schade die de gemeente Weert geleden heeft beschreven. Er is geen zicht
op de schade die bij particulieren en bedrijven ontstaan is.

lnzet personeel - groen

ln onderstaande tabel wordt de inzet van het gemeentelijk personeel tijdens en na de januaristorm
t.b.v. bomen en groen weergegeven. Aan de hand van een gestandaardiseerd tarief worden de
kosten van de inzet duidelijk gemaakt.

Inzet oannemers - groen

Op 18 januari 2018 en in de afhandeling van de storm is ondersteuning gevraagd van een tweetal
aannemers: BTL, met name voor het verkleinen van boomstammen en Van de Kruijs voor de inzet
van groot materieel inclusief machinisten. ln onderstaande tabel worden de kosten weergegeven die
de partijen in rekeníng hebben gebracht.

Aannemers (r) Gefactureerde kosten
BTL €59.426,09
Van de Kruijs €24.668,79
Prio Verve €.5.224,70
Totaalaannemers € 89.319,58

(1) 
= kostenoverzichten ontvangen tot tweede week van februari.

Voor het versnipperen van het beschikbaar gekomen hout zijn geen kosten in rekening gebracht. Het
versnipperen is vanwege de grote hoeveelheid kostenneutraal uitgevoerd. Alle houtsnippers zijn als
biomassa afgevoerd om er groene stroom mee op te wekken. Tevens zijn boomstammen ter
beschikking gesteld aan Stichting Weerterlandhout.

Medewerkers gemeente Aantaluren Kosten (à € 75,00 / uur)
Coördinatie / directievoeren 36 €2.700
Uitvoering / toezichthouden L44 € 10.800
Uitvoering 96 €7.200
Liaison voor brandweer L2 € 900
Diverse ondersteuning I € 600
Totaalgemeente 296 c,22.200



Schadeherstel - groen

ln de weken na de storm zijn acties in gang gezet om de schade te herstellen en het groenbestand

van de gemeente Weert weer op peil te brengen. ln de tabel hieronder wordt een raming gegeven

van de bijbehorende kosten.

Veilig stellen situatie - technische installoties

De kosten om de onveilige situaties weer veilig te stellen bedroegen € 3.300. Er is ondersteuning

gevraagd van aannemer CityTec om de verkeersregelinstallaties aan Ringbaan weer functioneel te

krijgen. Er werden verkeersmaatregelen genomen om de veiligheid van de weggebruikers te

waarborgen.

Herstel - technische installaties

Na het eerste lncldentele herstel en het veiligstellen is in de weken na de slunn gewerkt ¿arì eerì

structureel herstel van de schade. De hiermee gemoeide kosten bedroegen tot midden maart

€ 12.000. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

Herstel - vastgoed

De schade aan gemeentelijke gebouwen moet nog getaxeerd worden. Een eerste schatting is dat er

circa € 50.000 schade is. De kosten van het herstel van de atletiekbaan bedragen € 39.000. Hiervan

wordt € 15.819 door de verzekeringsmaatschappij voor haar rekening genomen. De resterende €

23.18I komt voor rekening van de gemeente.

Item € / stuk € totaal

Verwijderen stobbes 27O st gemiddelde diameter 50-100 cm €.47,55 € 12.838,50

Klicmeldingen (voor 96 locaties) € 37,93 €.3.64L,28

Herplanten Bomen 27O st €,40,76 € 11.005,20

Aanschaf 27O sl bomen in de maat 16 - 18 met draadkluit
diverse soorten gemiddeld €90, - per stuk (raming)

€ 90,00 € 24.300,00

Groeiplaatsverbetering voor 27O nieuw te planten bomen €.62.734,50

Verankeren nieuw te planten bomen
(Boompalen en boomband2st /boom)

€ 1.468,80

Repa ratie straatwerk (Raming) € 40.000,00

Totaalkosten f 155.988,28



Totole directe en indirecte kosten jonuaristorm I budget
De kosten aan bomen en groen van de januaristorm bedragen tot midden februari 201-8

€267.507,86. Omdat ook na midden februari nog werkzaamheden in uitvoering zijn, worden de
kosten met 10% verhoogd tot € 295.000.

De schade aan technische installaties bedraagt € 15.300. Omdat hier de werkzaamheden ook híer
nog in uitvoering zijn worden de kosten met L0% verhoogd tot € 17.000.

De kosten van herstel van gemeentelijke gebouwen bedragen volgens een eerste schatting € 5O.OOO.

De kosten voor herstel aan van de atletiekbaan, na vergoeding door verzekering, bedragen afgerond
€ 24.000.

ln totaal is binnen de gemeente Weert door de storm voor circa € 400.000 aan schade aangericht.
ln overleg met de verzekeringsmaatschappijen moet worden vastgesteld welk deel van dit bedrag
vergoed wordt. De verwacht¡ng is dat dit slechts een deel zal zijn van de totale schade.

Er is binnen de gemeentelijke begroting geen dekking beschikbaar voor de kosten die voortkomen uit
de storm. Het reguliere budget voor straatbomen, technische installaties en vastgoed voorziet
evenmin in ruimte om een dergelijke kostenpost op te kunnen vangen. ln een collegevoorstel zal
geadviseerd worden om de kosten als overschrijding van het reguliere budget voor straatbomen,
technische installaties en vastgoed op te voeren en de gemeenteraad hierover te informeren.
Het betrett hier het bedrag dat resteert na een eventuele vergoeding door de verzekering, zie het
volgende punt.

Verzekeringen
De gemeente Weert is door de stormschade financieel benadeeld. Hiervoor wordt de verzekering
aangesproken. Anderzijds kan de gemeente Weert ook aansprakelijk gesteld worden door burgers en
ondernemers die van mening zijn dat schade aan hun eigendom veroorzaakt is door het handelen of
nalaten van handelen door de gemeente Weert.

De gemeente Weert ols benadeelde

De gemeente Weert is verzekerd tegen stormschade. Uit overleg met de verzekeringsmaatschappijen
moet blijken welk deelvan de stormschade vergoed wordt.

Voor zover bekend is er geen schade ontstaan door nalatig handelen van derden (burgers of
bedrijven). Een andere vorm van aansprakelijkheid is dus niet van toepassing.

De gemeente oonsprakelijk gesteld

De gemeente heeft een achttal aansprakelijkstellingen ontvangen, gerelateerd aan de storm. De

aansprakelijkstellingen betreffen het omvallen/afbreken van bomen en/of takken op hekwerken en
of auto's. De beoordeling van de schade en de aansprakelijkheidsstell¡ng wordt afgehandeld door de
ve rzeke ringsmaatscha ppij.
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Gevolgen westerstorm 18 januari voor Weert

Een zeer zware westerstorm trok op 18 januari over Nederland. Ook in de
gemeente Weert heeft deze storm veel schade en overlast veroorzaakt.
Inmiddels is bekend welke schade er aangericht is en welke financiële
consequenties dit heeft. De totale schade is ca. € 4OO.OOO,-.

Schade aan bomen
In het openbare gebied van de gemeente Weert zijn door de storm 270 bomen
gesneuveld. Het uitgangspunt is dat deze bomen vervangen worden door nieuwe aanplant.
De schade aan trottoirs is zo snel mogelijk verholpen, zodat er een veilige passage weer
mogelijk is.
De kosten voor het weghalen van de omgevallen en geknapte bomen, inclusief herplant en
herbestrating bedragen € 295.000,-.

Schade aan technische installaties
Door de storm is er ook schade ontstaan aan technische installaties, zoals verkeerslichten
en lantaarnpalen. Met name de verkeerslichten bij de Ringbaan-Noord zijn zwaar
getroffen. Tijdens en direct na de storm is er aan gewerkt om de situatie weer veilig te
stellen. Met de inzet van verkeersregelaars en tijdelijke maatregelen is er voor gezorgd
dat de wegen weer veilig gebruikt konden worden.
De kosten voor tijdelijk en definitief herstel van de technische installaties bedragen in
totaal € 17.000,-.

Schade aan vastgoed
Op het sportpark St. Theunis is schade ontstaan aan de atletiekbaan.Tois de installatie
voor het polsstokhoogspringen omver gewaaid en beschadigd geraakt. De kosten voor
herstel van de schade aan de atletiekbaan bedragen € 39.000,-.
Daarnaast liepen verschillende gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente Weert
schade op door de storm: Zwembad de lJzeren Man, Sporthal Op den Das, Natuur- en
Milieucentrum, appartementen Hegstraat en Hogesteenweg, de Philips van Horneschool,
het Munttheater en het Stadhuis.
De totale kosten van de schade aan gebouwen wordt geraamd op € 50.000,-.

Inzet personeel
Tijdens en na de storm heeft ergrootschalige inzet plaats gevonden van personeel. Het
gaat dan om zowel gemeentelijk personeel als personeel van aannemers. Deze laatste zijn
door de gemeente ingeschakeld om omgevallen boomstammen klein te maken en te
verwijderen. Ook werden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te
leiden. De kosten van het ingezette personeel zijn opgenomen in de hierboven genoemde
bedragen.

Financiële consequenties
De gemeente Weert is verzekerd tegen stormschade. In overleg met de
verzekeringsmaatschappijen wordt vastgesteld welk deel van de schade gedekt wordt. Het
deel van de schade dat niet gedekt is, komt voor rekening van de gemeente Weert.
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