De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
van 17 mei 2005;
Gelet op de artikelen 56 en 78 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

vast te stellen de:
Nadeelcompensatieregeling Schieland en de Krimpenerwaard
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. algemeen bestuur: de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard;
b. dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Artikel 2 Aanvraag tot schadevergoeding
Een belanghebbende die schade lijdt of zal lijden als gevolg van:
a. het nemen, intrekken of wijzigen van een besluit;
b. het aanleggen, wijzigen of onderhouden van waterstaatswerken;
kan bij het hoogheemraadschap een aanvraag tot verlening van een schadevergoeding
indienen.
Artikel 3 Informatieplicht
Indien door het hoogheemraadschap redelijkerwijze kan worden voorzien dat iemand schade
lijdt of zal lijden als gevolg van de in artikel 2 genoemde besluiten of handelingen van het
hoogheemraadschap, informeert het dagelijks bestuur deze persoon omtrent deze
schadevergoedingsregeling en verwijst daartoe naar de bepalingen zoals hierin opgenomen.
Artikel 4 Termijn voor indiening verzoek
1. Een aanvraag als bedoeld in artikel 2 wordt gericht aan het algemeen bestuur en
ingediend bij het dagelijks bestuur. De aanvraag kan worden ingediend bij het dagelijks
bestuur gedurende een termijn van uiterlijk zes weken, te rekenen van het moment dat:
a. het besluit als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a. onherroepelijk is geworden, of
b. de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, aanhef onder b., zijn uitgevoerd.
2. Indien de schade zich niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn manifesteert, kan
de aanvraag worden ingediend gedurende een termijn van uiterlijk zes weken nadat de
aanvrager het ontstaan van de schade redelijkerwijze heeft kunnen constateren.

Artikel 5 Het verzoek om schadevergoeding
1. Het verzoek wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b. de dagtekening;
c. een aanduiding van het gebeurde dat de gestelde schade naar het oordeel van
verzoeker heeft veroorzaakt;
d. zo redelijkerwijs mogelijk een opgave van de aard en de omvang van de schade;
e. zo redelijkerwijs mogelijk een specificatie van het bedrag van de schade;
f. een omschrijving van de wijze waarop de schade naar het oordeel van verzoeker dient
te worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, een opgave van het
schadebedrag, dat naar het oordeel van verzoeker vergoed dient te worden.
2. Het dagelijks bestuur bevestigt de ontvangst van de aanvraag zo spoedig mogelijk, doch
ten minste binnen twee weken na ontvangst ervan, en stelt de aanvrager in kennis van de
te volgen procedure.
3. Indien naar het oordeel van het dagelijks bestuur niet of onvoldoende is voldaan aan het
bepaalde in het eerste lid, of indien verzoeker overigens verzuimt de gegevens en
bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs
de beschikking kan krijgen te verschaffen, stelt het de verzoeker in de gelegenheid het
verzuim te herstellen binnen een door het dagelijks bestuur te stellen termijn.
Artikel 6 Vereenvoudigde beha ndeling van het verzoek
1. Het dagelijks bestuur neemt het verzoek niet in behandeling indien het niet
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 is ingediend en van de geboden gelegenheid om
het verzoek aan te vullen niet tijdig, of onvoldoende is gebruik gemaakt.
2. Een besluit om het verzoek niet in behandeling te nemen wordt aan de verzoeker bij
aangetekende brief medegedeeld binnen vier weken nadat het verzoek is aangevuld of
nadat de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
3. Het dagelijks bestuur wijst het verzoek zonder nader onderzoek af indien het naar zijn
oordeel kennelijk ongegrond is.
4. Een besluit om het verzoek wegens kennelijke ongegrondheid af te wijzen wordt aan de
verzoeker bij aangetekende brief medegedeeld binnen acht weken na ontvangst van het
verzoek, dan wel binnen acht weken nadat de termijn is verstreken gedurende welke de
verzoeker het verzoek kon aanvullen.
5. Het dagelijks bestuur kan de in het vorige lid genoemde termijn eenmaal met ten hoogste
acht weken verlengen. Het dagelijks bestuur stelt de verzoeker daarvan schriftelijk in
kennis.
Artikel 7 De adviescommissie
1. Indien geen toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 6, eerste en derde lid,
stelt het dagelijks bestuur een commissie in.
2. De commissie heeft tot taak het algemeen bestuur van advies te dienen over de op het
verzoek te nemen beslissing.
3. De commissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, die door het dagelijks bestuur
worden benoemd. In eenvoudige gevallen kan het dagelijks bestuur volstaan met de
benoeming van één onafhankelijke deskundige. Indien de commissie uit drie leden bestaat,
wijst het dagelijks bestuur de voorzitter aan.
4. De commissie wordt ingesteld uiterlijk vier weken na het verstrijken van de termijn
bedoeld in artikel 6, vierde lid, dan wel indien het vijfde lid van dat artikel toepassing heeft
gevonden, uiterlijk vier weken na het verstrijken van de in dat artikellid genoemde termijn.
5. Het dagelijks bestuur stelt de verzoeker in kennis van zijn voornemen om een commissie in
te stellen. De kennisgeving bevat de namen van de deskundigen, hun beroep en de plaats
waar zij hun werkzaamheden plegen te verrichten. De belanghebbende kan binnen twee
weken na verzending van de kennisgeving bedenkingen uiten tegen de voorgenomen
samenstelling.
Artikel 8 Het door de commissie te verrichten onderzoek
1. De commissie dient het algemeen bestuur van advies over de op het verzoek te nemen
beslissing. Zij stelt daartoe, voor zover een zorgvuldige advisering daartoe noopt, een
onderzoek in naar:

a.

de vraag of de door verzoeker in zijn verzoek gestelde schade een gevolg is van de in
het verzoek aangeduide schadeoorzaak;
b. de omvang van de schade als bedoeld onder a;
c. de vraag of deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de benadeelde
behoort te blijven;
d. de vraag of vergoeding van de schade niet, of niet voldoende, anderszins is verzekerd.
2. De commissie brengt rapport uit over haar bevindingen. Zij adviseert het dagelijks bestuur
over de hoogte van de uit te keren schadevergoeding en doet, indien het dagelijks bestuur
een daartoe strekkende verzoek heeft gedaan, voorstellen voor maatregelen of
voorzieningen waardoor de schade, anders dan door een vergoeding in geld, kan worden
beperkt of ongedaan gemaakt.
Artikel 9 Bevoegdheden en verplichtingen
1. Het dagelijks bestuur stelt de commissie, al dan niet op verzoek, de gegevens ter
beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van haar taak. Artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur is van overeenko mstige toepassing.
2. De verzoeker verschaft de commissie de gegevens en bescheiden die voor de advisering
nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
3. De commissie kan inlichtingen en adviezen inwinnen bij derden. Indien met het
verstrekken van inlichtingen, of het verlenen van adviezen door derden kosten gemoeid
zijn, oefent de commissie deze bevoegdheid eerst uit na instemming van het dagelijks
bestuur.
4. De commissie kan een plaatsopneming houden, indien zij dit nodig acht.
Artikel 10 Procedure adviescommissie
1. De commissie stelt de verzoeker in kennis van de te volgen procedure.
2. De commissie stelt verzoeker en het dagelijks bestuur in de gelegenheid tot het geven van
een mondelinge toelichting. Beiden kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een gemachtigde.
3. Meegebrachte deskundigen worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven.
4. Van de toelichtingen wordt een verslag opgemaakt. Het verslag wordt aan verzoeker en het
bestuur toegezonden.
5. Alvorens de commissie haar definitieve advies opstelt, maakt zij een conceptadvies op. Dit
conceptadvies wordt uiterlijk dertien weken nadat de commissie is ingesteld, aan verzoeker
en aan het dagelijks bestuur toegezonden. Indien niet binnen deze termijn een
conceptadvies opgemaakt kan worden, deelt de commissie verzoeker en het dagelijks
bestuur gemotiveerd mede, waarom deze termijn overschreden wordt. Zij geeft daarbij een
termijn aan waarbinnen het conceptadvies aan verzoeker en aan het dagelijks bestuur zal
worden toegezonden. Deze termijn bedraagt ten hoogste dertien weken.
6. Verzoeker en het dagelijks bestuur maken eventuele bedenkingen tegen het conceptadvies,
uiterlijk zes weken na de datum van verzending daarvan, schriftelijk aan de commissie
kenbaar.
7. De commissie stelt haar advies vast binnen zes weken na het verstrijken van de in het
zesde lid genoemde termijn. Zij kan deze termijn, onder opgaaf van redenen, eenmaal met
ten hoogste zes weken verlengen. Zij zendt het advies terstond toe aan de verzoeker en
aan het dagelijks bestuur.
Artikel 11 De beslissing op het verzoek om schadevergoeding
Het algemeen bestuur beslist binnen dertien weken na ontvangst van het advies van de
commissie op de aanvraag tot schadevergoeding.
Artikel 12 Schadevergoeding
1. Aan de aanvrager die schade lijdt als gevolg van rechtmatige besluiten of handelingen van
het hoogheemraadschap als bedoeld in artikel 2, aanhef onder a en b, wordt een
schadevergoeding verstrekt, indien die schade redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste
van belanghebbende behoort te blijven en de vergoeding van die schade niet anderszins is
verzekerd.
2. De schadevergoeding wordt voldaan in geld of in een andere vorm dan betaling van een
geldsom.

Artikel 13 Gederfde rente
Van de schadevergoeding maakt deel uit een vergoeding van gederfde en/of betaalde rente.
Artikel 14 Voordeelstoerekening
Indien het betrokken besluit of de betrokken handeling voor de aanvrager naast schade tevens
voordeel oplevert wordt dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade verrekend.
Artikel 15 Inwerkingtreding en citeerartikel
1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 in werking.
2. Met ingang van 1 januari 2005 wordt de Schadevergoedingsregeling Krimpenerwaard
ingetrokken.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als de Nadeelcompensatieregeling Schieland en
de Krimpenerwaard.

Rotterdam, 29 juni 2005
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