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Geachte mevrouw, heer,
Tot mij heeft zich gewend de
gevestigd aan de
de.

,

van de firma kwekerij P. van Duin,
met het navolgen

Op 4juli 2014 is namens cliënt de provincie aansprakelijk gesteld voor de schade aan
zijn vaste planten in de nabijheid van de werkzaamheden aan de N248 te Schager
brug, daar de provincie Noord-Holland opdrachtgever was van voormelde werkzaam
heden. Volledigheidshalve heb ik een afschrift van dat schrijven hier als bijlage 1
bijgevoegd.
Inhoudelijk heeft de provincie daarop bij schrijven van 25 augustus 2014 gereageerd
(bijlage 2). Daarin wordt door de provincie aangegeven, dat onderzoek heeft uitge
wezen dat de oorzaak van de opgetreden schade aan de planten van cliënt is gele
gen in een hoge concentratie zout in het door de aannemer gebruikte zand.
Naar aanleiding daarvan heb ik de provincie bij e-mailbericht van 2 september 2014
gevraagd om stukken waaruit de voormelde conclusie zou kunnen worden getrokken
(bijlage 3). De reactie van de provincie per e-mail van 6 oktober 2014 heb ik hierbij
gevoegd (bijlage 4). De daarin genoemde stukken heb ïk later ontvangen. Het gaat
daarbij om resultaten van monsternames van oppervlaktewater en grondwater ter
plaatse.
De discussie tussen betrokkenen is nog steeds gaande en nader onderzoek is vereist.
BTW 8l4368’8o1. <amer van icoophandel 01107819. GVK Murv is een samenwerktngsverband van zeitstandige advocutenkanroren. le weten de maatschap Gresrilgi &
Van Kippersluis Advocaten, kantoorhoudende te Utrecht, lisseislein, Woetden en Zwolle, en de besloton vennootschap Mure Advocaten LV., kantoorhoudende te Drachten.
Onze aansprakelijkheid Is steeds beperkt tot het bedrag dat In vooriromeod geval ,loor onze beroepsoansprakelijkhoidvverzekerazr wordt uitgekeerd.

Namens cliënt wordt op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur verzocht alle schrif
telijke stukken, die betrekking hebben op de voorbereiding, uitvoering en afwikkeling
van de werkzaamheden die zijn verricht aan de N248 te Schagerbrug (vervanging
Stolperophaalbrug), te verstrekken.
Het gaat dan met name om alle de stukken, die betrekking hebben op:
de afspraken over de aankoop en levering van het voor dat project bestemde zand,
alsmede om het vervoer en verwerking van het zand;
gegevens omtrent de afkomst van het geleverde zand;
gegevens omtrent kwaliteit van het geleverde zand, waaronder het chloridegehalte;
gegevens omtrent de wijze waarop en waarvoor het zand is gebruikt;
gegevens omtrent de hoeveelheden zand die zijn verwerkt.
gegevens omtrent monstername en analyseresultaten van het geleverde en ver
werkte zand, alsmede van het grondwater en oppervlaktewater in de directe nabijheid
-

-

-

-

-

-

van het project;
de aanvraag van de vergunning van de provincie bij het Hoogheemraadschap of
andere bestuursorganen (watervergunning en ontheffing wegenverordening), alsme
de de verstrekte vergunning en ontheffing zelf.
-

Meer concreet zal het dienen te gaan om onder meer het bestek, overeenkomsten
met leveranciers en transportbedrijven, transportbonnen, kwaliteitscertificaten van het
geleverde zand, rapporten van monstername en analyseresultaten van het zand en
oppervlakte en grondwater en alle overige correspondentie (brieven en e-mailberich
ten) tussen de provincie en aannemer Beentjes en/of het Hoogheemraadschap en/of
de leveranciers van het zand, waaronder Spaansen.
Namens cliënt wordt het recht voor behouden om na ontvangst van voormelde stuk
ken nog te verzoeken om nadere ontbrekende stukken.
Indien er voor u onduidelijkheden in dit verzoek zijn, verzoek ik u mij dat kenbaar te
maken, zodat ik zo nodig een nadere toelichting kan geven.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,

/
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160074/PS/lh b
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Betreft: Van Duin/provincie Noord-Holland
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Geachte mevrouw, heer,
Tot mij heeft zich gewend de
gevestigd aan de
navolgende.

van de firma kwekerij P. van Duin,
met het
,

Cliënte teelt circa 4 hectare vaste planten in de nabijheid van de werkzaamheden aan
de N248 te Schagerbrug. Ongeveer 1,5 week terug ontdekte cliënte bruinverkleuring
aan de bladranden en gehele planten in het perceel. De schade aan het gewas is
vastgesteld door de
van Veldboer Agrex BV. Deze
bruinverkleuring/verbranding is veroorzaakt door het beregenen met oppervlakte
water met een zeer hoge zoutconcentratie. De zeer hoge zoutconcentratie is een
gevolg van de werkzaamheden die u uitvoerde, dan heeft laten uitvoeren aan de
N248.
Nu de provincie Noord-Holland opdrachtgever is van voormelde werkzaamheden
wordt hierbij namens cliënt de provincie Noord-Holland aansprakelijk gesteld voor de
uit die werkzaamheden voortvloeiden geleden schade en nog te lijden schade. De
hoogte van het schadebedrag is rtog-iet bekend, maar daarover zult u nader worden
geïnformeerd.
Graag zie ik zo spoedig m

u op het voorgaande.

J
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Bijlage 2

Provincie
Noord-Holland
POSTOUS 3007 2001 DA HAARLEM

Commissaris van de Koning

GVK Adure Advocaten

Uw contactpersoon

Morra 2
9200 AD Drachten
Telefoonnummer

112
Betreft: Schade aan beplanting P. van Duin in verband met

verzilting
Project: N248 Vervangen Stolperophaaibrug

Verzenddatum

25 AU,1B14
Kenmerk
4388 72/4 5 3649
Uw kenmerk
1 40903/P5/jwb

In vervolg op mijn brief van 25 juli 2014 laat ik u weten dat nader
onderzoek inmiddels heeft uitgewezen dat de oorzaak van de
opgetreden schade aan uw planten is gelegen in een hoge concentratie
zout in het door de aannemer gebruikte zand.
Om die reden verzoek ik u aannemer Beentjes te Uitgeest voor de door
uw cliënt geleden schade aansprakelijk te stellen. De omstandigheid dat
de provincie opdrachtgeefster is van aannemer Beentjes brengt namelijk
niet met zich mee dat zij voor de eventuele fouten van de aannemer
aansprakelijk is.
De p: .ivincie heeft aannemer Beentjes van haar standpunt in dezen op
de hoogte gesteld en de aannemer verzocht de claims voortvarend in
behandeling te nemen.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143
Fax (023) 514 3030
Houtplein 33
Haarlem [2012 DE]
wwwnoord-holland.nl

NH000I

212
438872/453649

Onderstaand de correspondentiegegevens van aannemer Beentjes:
Gebr. Beentjes GWW BV

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland,
namens deze,

omgeving sm an ag er

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

Bijlage 3
Per e-maïl: 1
Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Drachten, 2 september 2014
Uw kenmerkt 438872/453649
Ons kenmerk: 141127/PS/lhb
Betreft: Van Duin/provincie Noord-Holland

Geachte
heeft u per
Als reactie op de aansprakelijkstelling namens de
Beentjes.
aannemer
naar
doorverwezen
brief impliciet deze aansptakelijkstelling afgewezen en de aansprakelijkheid
In uw brief geeft u aan dat onderzoek heeft uitgewezen, dat de oorzaak van de opgetreden schade aan de planten is
gelegen in een hoge concentratie zout in het door de aannemer gebruikte zand.
Ik verzoek u mij binnen twee weken na dagtekening de stukken (rapportage, analyseresultaten en dergelijke) toe te
zenden waaruit u uw voormelde conclusie heeft getrokken.
Onder voorbehoud van alle rechten en weren,
Met vriendelijke groet,

Morra 2
Postbus 186
9200 AD Drachten
tel

www.gvkJ.n;

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend,
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
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Bijlage 4
Piet Sipma
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-

maandag 5 oktober 2014 9:59
RE: Van Duin/provincie Noord-Holland

Geachte heer

Naar aanleiding van uw mail met aansprakelijkheidsstelling namens de

doe ik u bij deze (een

overzicht van) de beschikbare rapportages toekomen:
-Omega

naar

Grondslag

d.d.

01-07-2014

oppervlaktewater
-Omegan

naar

30-06-2014)

betreffende

(monstername

14-07-2014)

betreffende

(monstername

14-07-2014)

betreffende

ti)
Grondslag

d.d.

15-07-2014

grondwater
-Omegan

(monstername

(2)
naar

Grondslag

d.d.

16-07-2014

grond

(3)

-Grondslag

naar Beentjes d.d.

22-07-2014

grondwater

(monstername 03-07-2014)

betreffende oppervlaktewater en

(4)

-Grondslag naar Beentjes d.d. 25-07-2014 (monstername 14-07-2014) betreffende grond, grondwater en
oppervlaktewater

(5)

-Grondslag naar Beentjes d.d. 26-09-2014 (monstername 18-09-2014) betreffende grond, grondwater en
oppervlaktewater

(6)

-Visie

Gtontmij03-07-

2014
(7)

Vandaag stuur ik u deze rapportages toe via wetransfer.
Ik verwacht u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet

Omgeving

Van:
Verzonden: dinsdo 2 seotemoer Z01’ 1:28
-

Aan:

-

Onderwerp: Van Duin/provincie Noord-Holland

Postbus 186
9200ADDrachten
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Rico miandé
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