
sterke dijken
             schoon water

Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren diverse kades 
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden versterken en het 
watersysteem grootschalig herinrichten. Dit doen we binnen het 
Gebiedsprogramma A5H.

Ondanks dat we onze uiterste best doen om schade te voor komen, 
kan er schade ontstaan tijdens de werkzaamheden. Voorafgaand aan 
de uitvoering laten we ons hierover adviseren door deskundigen.

Er zijn verschillende vormen van schade. In dit informatieblad leest u 
hoe we hier mee omgaan en waar u recht op heeft. Ook leest u hoe de 
afhandeling van schade in zijn werk gaat.

Uitvoeringsschade: wat als mijn huis, 
tuin of beschoeiing beschadigd raakt?
Uiteraard streven we er altijd naar om geen 
schade te veroorzaken aan woningen en/of 
opstallen. Eventuele schade die ontstaat 
door uitvoeringswerkzaamheden wordt 
door het waterschap vergoed. De hoogte 
van die vergoeding wordt bepaald door 
een onafhankelijke schadedeskundige. 
Als er al schade aanwezig was, wordt alleen 
de extra schade vergoedt.  
Woningen/opstallen die dicht bij de 
uitvoering liggen, worden veelal vooraf 
gemonitord door het aanbrengen van 
meetboutjes aan de woning/opstal. 

Schade door 
werkzaamheden
Hoe lossen we dit op?
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Met deze meetpunten kunnen we 
mogelijke zettingen of bewegingen van een 
gebouw monitoren.

Meestal vergoeden we schade in geld, 
soms in natura.

Voordat de werkzaamheden starten, 
voeren we een bouwkundige voor opname 
uit bij schadegevoelige panden
Dit is de zogenaamde vooropname 
(0-opname). Als u hiervoor in aanmerking 
komt, nemen we contact met u op 
om hiervoor een afspraak te maken. 
Tijdens de vooropname maken we foto’s 
en stellen we een rapport op van de 
huidige situatie. Van dit rapport ontvangt 
u een exemplaar. Indien nodig brengen 
we ook meetboutjes aan. Door regelmatig 
inmeten van deze boutjes tijdens en na de 
werkzaamheden, kunnen we nagaan wat 
de effecten zijn van de werkzaamheden 
op uw pand. Op die manier kunnen we 
vaststellen of de schade het gevolg is 
geweest van de werkzaamheden van het 
waterschap. De kosten voor bouwkundige 
opnames, het plaatsen van boutjes en 
inmeten zijn voor het waterschap.

Monitoring tijdens de uitvoering
We monitoren met trillingsmeters 
de effecten van werkzaamheden bij 
schadegevoelige panden of objecten. 
Een deskundige registreert de uitslagen en 
kan eventueel ingrijpen als het toegestane 
trillingsniveau wordt overschreden. 
Hiervoor wordt de SBR-richtlijn “meet- en 
beoordelingsrichtlijnen voor trillingen” 
voor gebouwen gebruikt.

Er treedt toch schade op. Wat dan?
Als u merkt dat er schade optreedt, geef 
dit dan zo snel mogelijk aan ons door. 
Voorbeelden van uitvoeringsschade zijn 
scheuren in de muur of verzakkingen.  
Dit soort schades vergoeden wij als ze 
veroorzaakt zijn door de werkzaamheden 
van het waterschap. Een onafhankelijke 
schadedeskundige bepaalt hoe hoog de 
vergoeding is en of de schade inderdaad is 
ontstaan door de uitvoering.

Na de werkzaamheden volgt een 
bouwkundige eindopname
Dit wordt alleen gedaan bij de panden 
waar een vooropname is uitgevoerd of 
waar schade is gemeld. De onafhankelijke 
schadedeskundige maakt een afspraak 
met u om een bouwkundige eindopname 
uit te voeren. Van de bouwkundige 
eindrapportage krijgt u een exemplaar. 
De schadedeskundige bepaalt of er 
verschillen zijn tussen de voor- en 
de eindopname. Is dit niet het geval, 
dan wordt er verder geen onderzoek 
gedaan. U ontvangt dan een brief dat het 
waterschap ervan uit gaat dat er bij u geen 
schade is opgetreden.

Wanneer blijkt dat er verschillen zijn in 
de voor- en eindopname of wanneer 
er schade is gemeld, dan voert de 
schadedeskundige een causaliteits-
onderzoek uit. De deskundige bekijkt of 
de verschillen komen door de uitvoerings-
werkzaamheden of door andere 
oorzaken. Hierbij maakt hij/zij gebruik 
van de geconstateerde verschillen, de 
eventuele meetboutjes en trillings-
metingen. De schadedeskundige stuurt 
het expertiserapport naar u en het 
waterschap met daarin de schade, de 
oorzaak en een indicatie van de kosten van 
de schade of schadeherstel. Als de schade 
is veroorzaakt door de werkzaamheden 

van het waterschap, dan gaan we in 
gesprek met u over een passende 
vergoeding.

Planschade/nadeelcompensatie
Mocht er sprake zijn van planschade of 
nadeelcompensatie, dan kunt u terecht bij 
Waterschap Rivierenland. De verordening 
schadevergoeding Waterschap 
Rivierenland is hierbij van toepassing. 
Dit is geregeld in de Verordening schade  
vergoeding Waterschap Rivierenland. 
(https://lokaleregelgeving.overheid.nl/https://lokaleregelgeving.overheid.nl/
CVDR272916CVDR272916).

Meer informatie
Heeft u vragen? U kunt contact met 
ons opnemen via het e-mailadres: 
a5h@wsrl.nl

Voor alle informatie rondom de 
projecten van het Gebiedsprogramma 
A5H kunt u de website raadplegen: 
wsrl.nl/a5h
 
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
0344-649090

Volg ons 
 @wsrivierenland 
 Waterschap Rivierenland
 @waterschaprivierenland
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