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Onderwerp: Afiuikkeling schademeldingen als gevolg van aanleg Koning Willem
Alexander Kanaal
Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de schademeldingen die binnen zijn gekomen in het
kader van de aanleg van het Koning Willem Alexander Kanaal en de wijze waarop wij
voornemens zijn meldingen af te wikkelen.

Achtergrond
ln 2013 is, mede op verzoek vanuit Oranjedorp, de Oosterwijk aangesloten op de
vaarroute Koning Willem Alexander Kanaal. Hiervoor was het noodzakelijk het water-
peil in de oosterwijk met dertig cm te verlagen. op basis van gebiedskennis en
beschikbare gegevens van provincie en waterschap Vechtstromen werd ge-
concludeerd dat deze aansluiting, zonder kans op schades, gerealiseerd kon worden,
Alvorens de werkzaamheden met betrekking tot de aansluiting zijn gestart, zijn in
2011 nulmetingen gedaan aan alle 24 woningen langs de Oosterwijk.

De afgelopen periode is een beperkt aantal schademeldingen binnengekomen. ln één
geval heeft dit geleid tot een vergoeding van de herstelkosten. De overige gevallen
worden nog beoordeeld.

Afwikke li ng nie uwe gevalle n

Hoewel niet expliciet kan worden vastgesteld of genoemde schademeldingen het
gevolg zijn van de aanleg van het Koning Willem Alexander Kanaal, is de provincie
Drenthe, als zorgvuldig handelende overheid, van mening dat als wij niet kunnen
uitsluiten dat de schade veroorzaakt is door ons handelen, wij de herstelkosten voor
genoemde partijen voor onze rekening dienen te nemen.
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Voor het vaststellen van de herstelkosten maken wij gebruik van een externe des-
kundige. Elk dossier kent zijn eigen specifieke problematiek en wordt daarom vanzelf-
sprekend afzonderlijk beoordeeld. Afspraken over de hoogte van de te vergoeden
herstelkosten worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
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