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Het project Zeeweringen verbetert de steenbekleding langs de dijken van de 
Westerschelde en de Oosterschelde. Bij de voorbereiding van deze werken wordt 
getracht de overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
zoveel mogelijk te voorkomen. Desondanks kan het voorkomen dat uw bedrijf als gevolg 
van de werken inkomsten misloopt. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat uw bedrijf 
tijdelijk beperkt bereikbaar is of dat als gevolg van de overlast de werkzaamheden uw 
klanten uw zaak mijden. Voor de inkomstenderving als gevolg hiervan, kunt u 
schadevergoeding aanvragen. Om te kijken of u recht heeft op een dergelijke 
vergoeding, ook wel nadeelcompensatie genoemd, wordt gebruik gemaakt van de 
‘Verordening nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen’. Deze regeling wordt ook 
toegepast bij nadeelcompensatieverzoeken als gevolg van de werken aan de Zwakke 
Schakels in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren.  

 

Wat te doen? 

Als u schade lijdt als gevolg van onze werken, dan moet u zo snel mogelijk na het 
optreden hiervan een verzoek om schadevergoeding indienen. Uw verzoek moet u 
indienen bij waterschap Scheldestromen. Zij zijn formeel de initiatiefnemers voor de 
werken in het kader van het project Zeeweringen. U kunt u verzoek richten aan:  

Waterschap Scheldestromen 
t.a.v. de heer Leen Meijers 
Postbus 1000 
4330 ZW  MIDDELBURG 

Let op: als u meer dan vijf jaar geleden schade heeft gehad, dan wordt het verzoek 
afgewezen. Voor het behandelen van een verzoek, betaalt u € 300,- aan het waterschap. 
Dit bedrag krijgt u van ons terugbetaalt als u schadevergoeding krijgt.  

 

Wat gebeurt er met uw verzoek?  

Als uw verzoek bij het waterschap binnenkomt, start de procedure. Die bestaat uit een 
paar stappen: 

o Meestal wordt de aanvraag voorgelegd aan een adviescommissie. Deze commissie 
bestaat uit maximaal drie onafhankelijke deskundigen. Per aanvraag wordt bekeken 
hoe die commissie moet worden samengesteld. Zij geven vervolgens advies aan het 
waterschap over de aanvraag. U mag bezwaar maken tegen de samenstelling van de 
commissie.  

o De adviescommissie stelt een onderzoek in naar de schade en brengt na maximaal 38 
weken advies uit aan het waterschap. Als er meer tijd nodig is voor het onderzoek, 
kan de commissie één keer het termijn verlengen met maximaal 12 weken. Voordat 
de commissie het advies opstelt, wordt een hoorzitting gehouden. U en het 
waterschap krijgen dan de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven.  

o Als het waterschap het advies heeft ontvangen, beslissen zij binnen 6 weken over de 
schadevergoeding. Het waterschap mag de termijn één keer verlengen met 6 weken. 
Op advies van de commissie kan het waterschap een voorschot verlenen.  

 

Welke schade wordt niet vergoed?  

Het waterschap vergoedt niet alle schade. Sommige nadelen horen bij het zogenaamde 
normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. Dat betekent dat 
bepaalde risico’s er nu eenmaal bij horen, omdat u op andere momenten profiteert van 
de faciliteiten die de overheid biedt. Deze risico’s vergoedt het waterschap daarom ook 
niet. Maar als u onevenredig (teveel) schade heeft van ons werk, dan komt u wel in 
aanmerking. In de verordening kunt u precies nalezen welke regels er zijn.  
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Niet eens met de beslissing?  

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit bij het dagelijks bestuur van 
het waterschap. Mocht u dan nog steeds niet tevreden zijn over het besluit, kunt u ook 
nog in beroep bij de rechtbank in Middelburg. Als u de beslissing van het waterschap 
krijgt, staat daar precies in hoe dit moet  

 

Meer info  

Meer gedetailleerde informatie over de nadeelcompensatie vindt u in de ‘Verordening 
nadeelcompensatie waterschap Scheldestromen’. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan 
contact op met Leen Meijers van waterschap Scheldestromen via het telefoonnummer 
088 - 246 1000.  

 


