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Onderwerp

compensatie gedupeerden Merwedebrug
Datum

18 april 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Van Vugt,

C2206319/4168515
Uw kenmerk

Bij brief van 30 maart 2017, ingekomen op 30 maart 2017, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 78

1. Staat u nog steeds achter de opvatting dat een ruimhartige compensatie
nodig is?

Email

Antwoord: Wij zijn van mening de minister van IenM de gedupeerden als
gevolg van de afsluiting van de Merwedebrug op een redelijke en billijke
manier moet compenseren. Gedeputeerde Van der Maat heeft hier diverse
malen op aangedrongen, met zijn brief van 16 oktober 2016 aan het ministerie
van IenM, als ook namens ons College tijdens bestuurlijke overleggen en via het
BO-MIRT. Mede op basis van die oproep heeft de minister een onafhankelijke
commissie om advies gevraagd over het normaal maatschappelijk risico en
besloten om die drempel voor dit dossier te verlagen van 15% naar 5%.

Bijlage(n)

2. Beoordeelt u de uitkomst, om precies te zijn 0,0 euro schadevergoeding voor
deze gedupeerde transportondernemer, als ruimhartig?
Antwoord: Wij kennen de omstandigheden van de betreffende ondernemer niet
en kunnen op basis van het door u aangehaalde krantenartikel niet beoordelen
of dat het genoemde bedrag gezien de omstandigheden redelijk is. Wij
vertrouwen er op dat de minister naar redelijkheid en billijkheid over claims zal
besluiten.

3. Bent u bereid uw toezegging gestand te doen en alles bij de minister in het
werk te stellen om gedupeerde ondernemers, die hun jaarwinst in enkele weken
zien verdampen, genoegdoening te geven?
Antwoord: Zie hiervoor ons antwoord op vraag 1. Wij zullen ook de nieuwe
minister vragen naar de stand van zaken bij de evaluatie van dit dossier.

mschoenmaker@brabant.nl
-

4. Bent u met ons van mening dat nu er kennelijk voldoende middelen
beschikbaar zijn voor drie nieuwe bruggen, er óók middelen beschikbaar
moeten zijn voor ruimhartige compensatie?

Datum

Antwoord: Wij gaan ervan uit dat de minister in de financiële huishouding, naast
vervangingsinvesteringen voor bruggen en wegen, ook middelen heeft
gereserveerd om terecht bevonden claims te kunnen uitkeren.

C2206319/4168515

18 april 2017
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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