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Afdelng BESTbUR 

Portefeuilenouder Harald Bergmann 

Aan aUe leden van de Raad van de gemeente Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA Rhoon 

Barendrecht, 1 februari '10 

Betreft: afhandeling aansprakelijkstelling schade betreffende ons pand en opstallen 
aan de Bakkersdijk 28 te Barendrecht. 

Geacht leden van de Raad, 

Hierbij doen wij u de brief toekomen die wij op 1 februari '10 gezonden hebben aan Centraal Beheer 
Achmea betreffende de afhandeling van de aansprakelijkstelling van de schade aan ons pand en 
opstallen aan de Bakkersdijk 28 te Barendrecht. 

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

hoogachtend, 

(p.die ftec^,- d^^O} 

Fam. G. de Reus 
Bakkersdijk 28 
2993 AB Barendrecht 
e-mail: gerrit.de.reus@kpnplanet.nl 

mailto:gerrit.de.reus@kpnplanet.nl


Per post en per fax 055-5792994 

Centraal Beheer Achmea 
Postbus 700 
7300 HC Apeldoom 

Barendrecht, 1 februari '10 

Betreft: aansprakelijkstelling schade betreffende ons pand en opstallen aan de Bakkersdijk 28 
te Barendrecht. Uw kenmerk S33632 en A2970-Z36217. 

Geachte heer, mevrouw. 

Wij willen u hierbij eerst in grote lijnen het moeizame verloop van de afhandeling van de schade aan 
onze woning en opstallen doen toekomen. Dit n.a.v. het discutabele regelingsvoorstel dat wij 
ontvangen hebben van Dhr. R. Janssen van Lengkeek, Laarman & De Hosson. Dit regelingsvoorstel 
is gebaseerd op een offerte van een methode van URETEK Nederland BV, die, mits de 
bodemgesteldheid dit toelaat, eventueel wel bij onze schuur/garage toegepast kan worden maar niet 
bij het woonhuis om het te liften naar het niveau van 1999. 

Vanaf 1999 zijn er door verschillende expertisebureaus opnamen gemaakt en metingen verricht aan 
onze woning en opstallen. 

Medio 2006 hebben wij zowel de gemeente Albrandswaard als de gemeente Barendrecht aansprakelijk 
gesteld voor de schade ontstaan aan ons pand en opstallen als gevolg van de werkzaamheden die in 
opdracht van deze gemeenten zijn uitgevoerd. Van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-
IJsselmonde (OMMU) heeft u onze aansprakelijkstelling ontvangen. 

Op 17 november 2006 heeft Dhr. Janssen voor het laatst onze woning en opstallen geïnspecteerd en 
ons toegezegd een eindrapport op te stellen. 

Bij brief van 9 mei '07, verstuurd per fax en per post, hebben wij gevraagd of het eindrapport van de 
schade aan ons pand inmiddels opgesteld was en hebben wij, na wederom geen reactie van hem te 
hebben mogen ontvangen, op 22 mei '07 telefonisch contact opgenomen. 

Dhr. Janssen heeft ons toen meegedeeld dat hij nog geen tijd had gehad om het eindrapport op te 
stellen en dat hij ons dezelfde week nog zou terugbellen. 

Op donderdag 31 mei '07 heeft hij ons teruggebeld en ons meegedeeld dat wij door een aannemer een 
offerte op moesten laten stellen, wat het herstel ging kosten aan ons pand en opstallen. Hij adviseerde 
ons een vertrouwde aannemer in de hand te nemen die moest uitgaan van de eerste opname van ons 
pand, t.w. de opname uit 1999. Deze offerte zou hij dan gaan betrekken bij het door hem op te stellen 
eindrapport. 

Dat we nu zelf door een (vertrouwde) aannemer een offerte op moesten laten stellen wat het herstel 
ging kosten verbaasde ons en derhalve hebben we met een ander expertisebureau in Rotterdam contact 
opgenomen of dit een normale gang van zaken was. Deze antwoordde ons dat dit inderdaad vaker 
voorkwam en op onze vraag of hij een vertrouwde aannemer voor ons wist, raadde hij ons 
aannemingsbedrijf Multibouw BV aan. 

Bij brief van 26 juli '07 hebben wij de offerte aan Dhr. R. Janssen van Lengkeek, Laarman & de 
Hosson gezonden, opgesteld door Dhr. H. Post van aannemingsbedrijf Multibouw BV. 
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Gelet op de risico's van de verzakkingen, waardoor toen inmiddels bij hevige regenval water langs de 
stopcontacten sijpelde en de leidingen onder druk waren komen te staan, hebben wij wederom 
verzocht het eindrapport zo snel mogelijk op te stellen, zodat met de herstelwerkzaamheden spoedig 
aangevangen zou kunnen worden en hem verzocht ons een kopie van het eindrapport toe te zenden. 

Dhr. Janssen heeft ons toen telefonisch meegedeeld dat hij, voordat hij het eindrapport kon opstellen, 
eerst een ander bedrijf, t.w. URETEK Nederland BV, de schade aan ons pand en opstallen wilde laten 
beoordelen. 

Op 31 oktober 2007 is de heer Knufman van URETEK Nederland BV bij ons op bezoek geweest aan 
de Bakkersdijk 28 te Barendrecht. Allereerst verbaasde het hem dat ons woonhuis niet op "een plaat" 
stond, zoals hem door Dhr. Janssen was meegedeeld. 
Bij het bezoek was ook de heer H. Post aanwezig van Multibouw BV, die de offerte opgesteld heeft. 
Er is besproken of de woning en de garage op het niveau van de eerste opname in 1999 teruggebracht 
konden worden. Afhankelijk van de bodemgesteldheid gaf de heer Knufinan aan dat het liften van de 
garage wel tot de mogelijkheden behoorde, maar bij het woonhuis sloot hij dit uit. 

Van URETEK Nederland B.V. hebben wij op 20 november 2007 een kostenbegroting ontvangen 
waarin op de tekening een deel van ons woonhuis gearceerd is aangegeven en waar, mits de 
bodemgesteldheid dit toelaat, alleen door URETEK de ondergrond van ons woonhuis verbeterd kan 
worden, maar niet gelift. Met de methode van URETEK kan ons huis niet op het niveau van 1999 
teruggebracht worden omdat het huis niet op "een plaat" staat. Voor de garage is liften wel mogelijk, 
voor zover de constructie van het bouwwerk dit toelaat en afhankelijk van de bodemgesteldheid. Met 
het injecteren in kleilagen, zoals aan de Bakkersdijk van toepassing is, is URETEK zeer terughoudend 
omdat vaak de conusweerstand dermate gering is dat er met deze methode geen verbetering te 
verwachten is. 

Begin december '07 heeft de heer Post van Multibouw telefonisch contact opgenomen met de heer 
Knufinan waarin door de heer Knufinan zowel telefonisch als per e-mail bevestigd is dat URETEK 
geen mogelijkheden ziet het woonhuis te liften, wat ook uit de kostenbegroting blijkt. 

Gelet op de kleigrond in de dijk waaraan wij wonen waardoor de methode van URETEK hoogst 
waarschijnlijk niet gebruikt kan worden en het feit dat URETEK ons woonhuis niet naar de situatie 
terug kan brengen van 1999, hebben wij medio januari 2008 zelf weer telefonisch contact opgenomen 
met Dhr. Janssen, waarin hij wederom toezegde het eindrapport op te stellen. 

In maart 2008 hadden wij nog steeds geen eindrapport van hem ontvangen en hebben contact gezocht 
met Centraal Beheer Achmea, met het verzoek of er een ander expertisebureau ingeschakeld kon 
worden die wel tijd had om onze zaak te behandelen. Er is ons toen toegezegd dat er contact 
opgenomen zou worden met Dhr. Janssen. 

Pas op 2 juni 2008 hebben we van Centraal Beheer Achmea een e-mail mogen ontvangen dat er 
contact was geweest met Dhr. Janssen en men hoopte ons de week erna nader te kunnen berichten. 
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Op 25 juli jl. hebben wij een brief van Dhr. Janssen mogen ontvangen waarin hij ons meedeelde dat de 
heer Knufinan van Uretek met vakantie was en hij na zijn vakantie direct contact met hem zou 
opnemen inzake bovengenoemde kwestie. 

Helaas hebben wij pas op 31 oktober 2008 weer bericht van Dhr. Janssen mogen ontvangen met een 
regeling ter finale kwijting gebaseerd op de methode van URETEK, waarin hij voorbijgaat aan het feit 
dat de methode van URETEK hoogst waarschijnlijk niet toegepast kan worden en waarbij ons 
woonhuis niet gelift kan worden naar het niveau van 1999 omdat het niet op "een plaat" staat. 
I.p.v. een eindrapport op te stellen kwam hij met een voorstel voor een regeling ter finale kwijting (50 
% OMMIJ, 50 % Waterschap Hollandse Delta) waarbij hij uitgaat van verkeerde herstelkosten. 
Herstellen betekent niets minder dan het terugbrengen van de situatie op het niveau van 1999 en 
niet van het stabiliseren van de huidige situatie. 

Op 19 november '08 hebben wij Dhr. Janssen geschreven dat de begroting betreffende een regeling ter 
finale kwijting ons niet redelijk over kwam, uitgaande van de staat van ons pand en opstallen in 1999 
en gelet op de verzakkingen en de scheurvormingen die daarna ontstaan zijn en die nog steeds 
waarneembaar toenemen. 

Dhr. Janssen reageerde hierop dat mogelijk sprake was van voortschrijding van natuurlijke zettingen 
omdat uit ervaring en aan de hand van geotechnisch onderzoek in soortgelijke kwesties blijkt dat de 
grootste zettingen zich voordoen direct na de werkzaamheden. De periode waarin de zettingen kunnen 
optreden bedraagt maximaal twee jaar. 

Hieruit bleek dat Dhr. Janssen niet op de hoogte was van de laatste werkzaamheden, namelijk het 
graven van een riool naar de Bakkersdijkbewoners 28A t/m 28E te Rhoon in oktober 2007 direct naast 
ons woonadres. Gelet op de werkzaamheden in oktober 2007 en de brief één jaar later, vonden y/ë het 
schrijven van Dhr. Janssen zeer ongepast! 

Het laatste schrijven van Dhr. Janssen dateert van 28 augustus 2009. In deze brief verzoekt hij ons 
binnen vier weken na dagtekening aan te geven of wij akkoord gaan met het regelingsvoorstel, zo niet, 
dienen wij onomstotelijk aan te tonen dat de geclaimde schade (alleen) het gevolg is van de 
activiteiten van de OMMIJ. 

Op 23 september '09 hebben wij Dhr. Janssen laten weten dat het bedrag van de begroting ter finale 
kwijting geenszins in verhouding staat met de werkzaamheden die wel uitgevoerd kunnen worden om 
ons woonhuis en de garage terug te brengen naar het niveau van 1999. Tevens hebben wij geschreven 
dat inmiddels alleen al de kosten die wij hebben moeten maken voor o.a. het inhuren van derden al ver 
genaderd zijn naar het bedrag waarmee hij ons af wil doen met de regeling ter finale kwijting, derhalve 
zijn wij niet akkoord gegaan met het discutabele regelingsvoorstel. 

Omdat wij ook het Waterschap Hollandse Delta aansprakelijk hebben gesteld en verzocht hebben 
handhavend op te treden willen wij u hier nog kort op de hoogte brengen van het volgende: 

Op 3 januari 2008 hebben wij een bezwaarschrift ingediend gericht aan het Waterschap Hollandse 
Delta (WSHD). Bij besluit van 1 september 2009 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden onze 
bezwaren gegrond verklaard. In het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting hebben wij o.a. het 
volgende aangegeven: t 
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er is door de OMMIJ geen vergunning aangevraagd bij het WSHD voor het dempen van de 
bestaande dijksloot direct ten zuiden van ons woonadres. Deze dijksloot is gedempt met verkeerd 
(zwaar) zand, deze werkzaamheden zijn verricht in opdracht van de OMMU. 

Het WSHD heeft ook geen vergunning afgegeven voor het realiseren van de hoofdwatergang 
direct achter ons woonadres en tijdens het realiseren van de hoofdwatergang heeft deze geruime 
tijd praktisch zonder water gestaan. Hiervan hebben wij foto's getoond tijdens de hoorzitting bij 
het WSHD. Deze hoofdwatergang is in opdracht van de OMMIJ gerealiseerd. 

Na het realiseren van de hoofdwatergang heeft het waterpeil enige jaren veel te laag gestaan 
en is op onze vraag aan het WSHD of de beschoeiing te hoog stond of het waterpeil te laag, 
het waterpeil na enkele jaren pas verhoogd naar het vaste waterpeil van -1.70 NAP, zoals we 
recentelijke bevestigd hebben gekregen van het WSHD. 

Het blijkt dat het waterpeil veel te laag heeft gestaan, hoogst waarschijnlijk al vanaf dat het 
gedeelte van de sloot achter de woningen Bakkersdijk 18 t/m 28 gedempt is (eindjaren 70) en 
hier een gescheiden rioolstelsel is aangelegd. Tevens hevelde er, naar is gebleken, water uit de 
dijksloot via de buis van het schoonwaterriool naar de polder "Pendrechf'. Inmiddels is in 2005 
de hoofdwatergang aangelegd maar is het hevelen nog steeds niet verholpen. 

In opdracht van de OMMIJ heeft er achter ons woonadres een behoorlijke maaiveldverhoging 
plaatsgevonden t.b.v. het bouwplan Bakkers Park, terwijl hier bij het WSHD ook geen 
vergunning voor is aangevraagd. 

Ook is de keurstrook niet conform de beleidsregels van het WSHD en het vigerende bestem
mingsplan door de OMMU direct achter onze woning aangelegd. 

In opdracht van de OMMU hebben er vanaf 1999 o.a. de volgende werkzaamheden in de directe 
omgeving van ons pand plaatsgevonden: de bouwactiviteiten bij "de Hoven", het voorbelasten van het 
wijkpark, het realiseren van de 10 meter hoge heuvel in het wijkpark, Faseringsplan Voordijk, het 
archeologisch onderzoek, het aanbrengen van de voorbelasting tb.v. de wijk Bakkers Park, het 
realiseren van de hoofdwatergang en het dempen van de sloot. Alle werkzaamheden hebben in de 
directe omgeving van ons pand plaatsgevonden. In opdracht van de gemeente Barendrecht hebben er 
in oktober 2007 graafwerkzaamheden plaatsgevonden direct naast ons woonadres tb.v. de aanleg van 
een riolering voor de Bakkersdijkbewoners 28a t/m 28e in de VINEX locatie. 

l 

Voordat wij het pand en opstallen aan de Bakkersdijk 28 kochten, eind 1982, heeft de vorige eigenaar 
een taxatierapport op laten stellen door Dhr. L.P. Markus, Binnenlandsebaan 120 te Barendrecht. In 
het rapport staat o.a. vermeld dat gebreken niet zijn geconstateerd. Ook bij de overname zijn door ons 
geen gebreken geconstateerd en ook niet door de aannemer die destijds enkele werkzaamheden 
verricht heeft. 

Onze woning dateert uit 1931. Bekijken we de eerst gemaakte opname uit 1999 (na 68 jaar) en 
vergelijken we die met de opname die recentelijk is gemaakt van ons pand en opstallen, concluderen 
we dat voor de opname in 1999 maar 48 foto's zijn gemaakt en in 2009 maar liefst 220 opnamen 
nodig waren. 
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De garage die we in 1986 gebouwd hebben is inmiddels zover achterover gezakt, dat, als we de auto 
die ongeveer 1200 kg weegt, niet direct op de handrem zetten, spontaan achteruit tegen de muur zou 
rollen. Ook zijn er bij het aansluiten van de riolering tb.v. de woningen aan de Bakkersdijk 28A t/m 
28 in 2007 fouten gemaakt waardoor recentelijk bij hevige regenval onze garage opeens onderliep 
met water. Toen was ook heel goed te constateren hoever de garage achterover gezakt is. 

Inmiddels staat de woning scheef afhangende naar de watergang toe gezien en vanaf de dijk ook nog 
naar links. Zowel de heer van Erk (projectontwikkelaar). Dhr. Kraamwinkel (gem. Barendrecht), 
evenals Dhr.Vrijenhoek en Dhr. Terlouw (WSHD) hebben bevestigd dat deze differentiatie organo
leptisch waar te nemen is. 

Wij betreuren het ten zeerste dat vanaf het begin de communicatie met alle partijen uiterst moeizaam 
verloopt en afspraken niet nagekomen worden. Zo wachten we o.a. nog steeds op een beoordelings
rapport van de Gemeente Barendrecht en op het eindrapport wat Dhr. Janssen zou opstellen. 

Op 30 oktober 2006 (zie bijlage brief) heeft u expertisebureau Lengkeek, Laarman & de Hosson 
ingeschakeld om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen. Na ontvangst van alle benodigde 
gegevens, zou u de aansprakelijkstelling beoordelen. 

Inmiddels zijn er al vele jaren verstreken waarop wij wachten op een eindrapport van Lengkeek, 
Laarman & De Hosson die u ingeschakeld heeft om de oorzaak en de omvang van de schade vast te 
laten stellen. 

Op verzoek van Dhr. Janssen hebben wij een aannemingsbedrijf (Multibouw BV) in de hand genomen 
die de omvang van de schade heeft vastgesteld in samenwerking met Bresser funderings- & 
vijzeltechniek. 

Het regelingsvoorstel van Dhr. Janssen is gebaseerd op een methode van URETEK die uitgesloten is 
voor ons woonhuis om het op het niveau van 1999 terug te brengen en vanwege de kleigrond opk 
waarschijnlijk niet toegepast kan worden bij de schuur/garage. Derhalve kunnen wij niet instemmen 
met het regelingsvoorstel en verzoeken wij u voor de omvang van de schade uit te gaan van de offerte 
van Multibouw BV, die in uw bezit is. 

In de brief van 31 oktober 2008 en 28 augustus 2009 schrijft Dhr. Janssen ons dat als we niet akkoord 
gaan met het regelingsvoorstel, we onomstotelijk aan moeten tonen door welke activiteiten welke 
schade is ontstaan. 

In uw brief van 30 oktober 2006 heeft u ons bericht dat u expertisebureau Lengkeek, Laarman en De 
Hosson ingeschakeld heeft om ook de oorzaak van de schade vast te stellen. Het komt ons derhalve 
zeer onredelijk over dat Dhr. Janssen de opdracht waarvoor hij ingeschakeld is, nu tracht bij ons neer 
te leggen. 

Wij betreuren het dat in de directe omgeving van ons woonadres willens en wetens plannen en werk
zaamheden zonder benodigde vergunning uitgevoerd zijn en wij vanaf de eerste VINEX plannen 
genoodzaakt worden beide gemeenten via procedures constant te wijzen op plannen en werkzaam
heden die niet volgens het Regionaal Structuurplan (RSP), bestemmingsplan(nen) of Beleidsregels 
WSHD gerealiseerd zijn. 
Deze kosten zijn niet in de offerte meegenomen. 
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Gelet op de vele verzoeken die wij hebben gedaan om het eindrapport te mogen ontvangen zien wij 
ons genoodzaakt, mochten wij binnen 4 weken na dagtekening van deze brief nog geen beoordeling 
van de aansprakelijkstelling van u hebben ontvangen, nadere stappen te ondernemen. 

Hopende u zo voldoende te hebben gemfonneerd, 

/Hoogachtend, 

Fam. G. de Reus 
Bakkersdijk 28 
2993 AB Barendrecht 
e-mail: gerritde.reus@kpnplanetnl 

Bijlage: brief 30 oktober 2006 Centraal Beheer Achmea betreffende aansprakelijkstelling. 

cc: 
- OMMU 
- College van Dijkgraaf en Heemraden WSHD 

Centraal Beheer Achmea, t.a.v. Dhr. I. Broeders 
- Centraal Beheer Achmea, ta.v. Mevr. M. Ruesink- Kruithof 
- College B & W Barendrecht 

Leden van de raad Gem. Barendrecht 
- College B & W Albrandswaard 
- Leden van de raad Gem. Albrandswaard 
- Multibouw BV ta.v. Dhr. H. Post 
- Lengkeek, Laarman & de Hosson ta.v. Dhr. R. Janssen 



Behandeld door 1. Broeders 
Telefoon 

Kenmerk 
+ 31 (0)55 579 68 52 
S33632 

Datum 

Blad 
30 oktober 2006 
1/1 

ö> 
Centraal 

beheer achmea 

Prins Willem-Alexanderlaan 651, Postbus 700, 7300 HC Apeldoorn 

Centrale (055) 579 9111, Fax (055) 579 2994 

www.centraalbeheer.nl 

aansprakelijkstelling 
G. de Reus 
Bakkersdijk 28 
2993 AB BARENDRECHT 

Geachte heer De Reus, 

U heeft de gemeente Albrandswaard aansprakelijk gesteld voor de schade aan uw woning 
beweerdelijk als gevolg van de werkzaamheden die in opdracht van de gemeente zijn 
uitgevoerd. Van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-IJsselmonde hebben wij uw 
aansprakelijkstelling ontvangen. 

Wij hebben uw claim geheel vrijblijvend in behandeling genomen. 

Wij hebben expertisebureau Lengkeek, Laarman & De Hosson ingeschakeld om de oorzaak 
en omvang van de schade vast te stellen. De expert neemt contact met u op voor het 
maken van een afspraak. Na ontvangst van alle benodigde gegevens, beoordelen wij uw 
aansprakelijkstelling. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met ondergetekende via telefoonnummer 
(055) 579 6852 met vermelding van ons kenmerk. Op die manier kunnen wij u snel en 
adequaat van dienst zijn. 

Met vriendelijke groet. 
Centraal Beheer Achmea 

I. Broeders 
schadebehandelaar 

Centraat Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.W, K.v.K. 08077009; 
Achmea Schadeverzekeringen N.V, K.v.K. 08053410 

http://www.centraalbeheer.nl

