Nadeelcompensatie
Als burger of bedrijf kunt u hinder ondervinden van de uitvoering van taken van de
provincie Noord-Holland. Deze hinder als gevolg van werkzaamheden aan
(vaar)wegen en bruggen, waardoor u bijvoorbeeld moet omrijden of omzetverlies
heeft, komt in principe voor eigen rekening. Het is gebruikelijk dat er onderhoud
plaatsvindt en dat (veel) mensen en bedrijven hier voor langere tijd (in de regel
langer dan 6 maanden) last van kunnen hebben. Nadeelcompensatie is bedoeld voor
uitzonderlijke gevallen. Alleen indien u onevenredig hard wordt getroffen, heeft u
mogelijk recht op een tegemoetkoming in de schade.
Voorbeelden van nadeelcompensatie:
Omzetderving omdat uw bedrijf lange tijd niet goed bereikbaar is en u daardoor
inkomsten misloopt.
Houdt u er rekening mee dat verzoeken van burgers om vergoeding van
omrijdschade en een eventuele langere reistijd doorgaans zonder tussenkomst van
een schadebeoordelingscommissie worden afgewezen. Het is namelijk gebruikelijk
dat er onderhoud plaatsvindt aan (vaar)wegen. Iedereen heeft hier immers last van.
Voorwaarden
De voorwaarden om voor nadeelcompensatie in aanmerking te komen staan
beschreven in de Regeling Nadeelcompensatie Infrastructurele Werken provincie
Noord-Holland 2007.
Er dient onder meer rekening gehouden te worden met de volgende voorwaarden:
- Uitsluitend schade die valt buiten het normaal maatschappelijk risico of
normaal ondernemersrisico komt voor vergoeding in aanmerking. Bij een
bedrijf is het noodzakelijk om de omzetcijfers van de 3 jaar voorafgaand aan
het ontstaan van de schade te overleggen, in sommige gevallen wordt om
meer informatie gevraagd. De provincie hanteert als uitgangspunt een
drempel van 8-15% van de jaaromzet.
- Was de schade ten tijde van de investeringsbeslissing voorzienbaar?
- Is de schade ontstaan doordat u zelf heeft verzuimd om maatregelen te
treffen?
Een verzoek om nadeelcompensatie dient binnen 5 jaar na het moment waarop de
schade bekend is geworden en de omstandigheid dat deze schade is veroorzaakt
door een rechtmatig besluit en/of uitvoeringshandeling te worden ingediend. Op de

behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie is de voornoemde Regeling
Nadeelcompensatie Infrastructurele Werken van toepassing.
Procedure
Wanneer uw verzoek in behandeling wordt genomen dan benoemt de provincie
Noord-Holland een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. U zult door hen
worden uitgenodigd voor een hoorzitting veelal te Haarlem waarin u uw verzoek
nader kunt toelichten. De commissie stelt een conceptadvies op, waar zowel u als de
provincie Noord-Holland op kunnen reageren. Daarna volgt een definitief advies. Op
het definitieve advies baseert het College van Gedeputeerde Staten haar besluit. De
procedure duurt ongeveer 9 maanden. Het besluit staat open voor bezwaar en
beroep.
Wanneer u denkt aanspraak te maken op tegemoetkoming in de schade dan kunt u
een verzoek om nadeelcompensatie bij de provincie Noord-Holland indienen. Dit
kunt u doen door gebruik te maken van het aanvraagformulier. Stuur dit ingevulde
en ondertekende formulier per post naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
BEL/GND
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

