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Geachte bewoner(s),

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen worden de klachten rondom de gevolgen van de
dijkversterking tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer, die in opdracht van het Waterschap
Rivierenland is uitgevoerd in de periode 2016 - 2018, eindelijk serieus genomen.

Door Prof. Dr. Ir. Stefan van Baars is op 14 april 2021 een rapport uitgebracht met de titel “De
Lekdijk is lekgestoken!” Uit het rapport blijkt dat de problemen die zijn ontstaan met de woningen
achter de dijk veroorzaakt zijn door de toegepaste dijkversterkingstechnieken.

Door het Waterschap Rivierenland is inmiddels opdracht verstrekt aan Deltares te Delft, voor een
second opinion op het door Van Baars opgestelde rapport.

Een aantal bewoners is òf al jarenlang in discussie met het Waterschap Rivierenland over
schadevergoeding, òf heeft al geschikt. Indachtig het vorenstaande is op 23 april 2021 de Stichting
‘De Lekkende Lekdijk’ opgericht (Kamer van Koophandel 82680574).

Deze stichting heeft kort gezegd als doel “het behartigen van de belangen van de deelnemers
waaronder begrepen de vaststelling van de schade bestaande uit waardevermindering van hun
onroerende zaken die de deelnemers hebben geleden door de dijkverzwaring tussen Kinderdijk en
Schoonhovenseveer door het Waterschap Rivierenland en/of handelen of nalaten van het
Waterschap Rivierenland en/of de Staat, welk handelen forse schade aan de omliggende
bebouwing tot gevolg heeft gehad”.

Gelet op het aantal woningen en de omvang van de schade per woning is een goede coördinatie
van de schadeclaims essentieel.

Wij nodigen u dan ook uit deelnemer te worden zodat uw belangen door de stichting zo goed
mogelijk gewaarborgd kunnen worden. U kunt ook nog deelnemen indien u reeds geschikt heeft
met het Waterschap Rivierenland. In de brief die u ontvangen heeft van het waterschap wordt
vermeld dat, ook al heeft u al geschikt en het rapport van Deltaris daar aanleiding toe geeft, u
opnieuw een melding van schade kan indienen.



Het bestuur is belast met het besturen van de stichting maar zal ten minste éénmaal per jaar
verantwoording afleggen aan de raad van deelnemers. Door Fort Advocaten zijn inmiddels
deelnamevoorwaarden opgesteld, een beknopte samenvatting hiervan wordt met deze brief
meegeleverd. De volledige deelnamevoorwaarden kunt u downloaden van de website.

De middelen van de stichting worden in eerste instantie gevormd door een eenmalige bijdrage van
€ 250,00 die uiteindelijk weer zal worden geclaimd bij het waterschap als noodzakelijke kosten ter
onderbouwing van de claim. De stichting heeft verder geen winstoogmerk en een eventueel
exploitatieoverschot zal worden uitgekeerd aan de deelnemers.

Een aantal bewoners kan mogelijk aanspraak maken op hun rechtsbijstandverzekering, om welke
reden wij zullen inventariseren welke verzekeraars als mede-belanghebbende kunnen worden
aangemerkt. Het voeren van individuele juridische procedures is niet alleen tijdrovend maar ook
kostenverhogend, om welke reden wij contact zullen leggen met de betrokken verzekeraars om
door middel van deze stichting samen te werken teneinde een schadevergoeding te
bewerkstelligen.

Wij verzoeken u vriendelijk bij deelname op de website www.lekkende-lekdijk.nl het
registratieformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De gegevens zullen vertrouwelijk en met
inachtneming van de AVG worden behandeld. Als u niet in staat bent om het registratieformulier
digitaal in te vullen, dan kunt u bij de heer Besseling een papieren versie van het formulier
opvragen. De heer Besseling is telefonisch bereikbaar op 0184-683569.

De eenmalige bijdrage kan worden overgemaakt op IBAN: NL 33INGB 0007233492 ten name van
Stichting De Lekkende Lekdijk onder vermelding van uw adres. Na ontvangst van de
aanmeldingbijdrage zullen wij dit per e-mail aan u bevestigen.

Wij zijn uiteraard tot nadere toelichting bereid. Het e-mailadres van de Stichting is:
info@lekkende-lekdijk.nl.

Met vriendelijke groet,

Stichting De Lekkende Lekdijk, namens deze

ir. Ad Schouls, drs. Frido Leendertse RA,
voorzitter secretaris-penningmeester

http://www.lekkende-lekdijk.nl


Samenvatting deelnemersvoorwaarden
Onderstaand worden de deelnemersvoorwaarden zoals opgesteld door Stichting de
Lekkende Lekdijk voor een beter begrip van de deelnemers kort samengevat:

- De stichting bestaat uit een groep deelnemers en een (extern) bestuur.
- Het bestuur behartigt de belangen van de deelnemers met betrekking tot schade

door de dijkverzwaring tussen Kinderdijk en Schoonhovense Veer. Deze schade is
ontstaan door een handelen en/of nalaten van het Waterschap Rivierenland.

- Om die belangen goed te kunnen behartigen wordt het volgende afgesproken:
o Deelnemers machtigen het bestuur onherroepelijk om namens de

deelnemers ALLES te doen wat nodig is om alle schade voor zoveel
mogelijk vergoed te krijgen. Het staat de stichting daarin vrij eigenstandig
beslissingen te maken, zoals het starten van een procedure of het sluiten
van een schikkingsovereenkomst;

o Omgekeerd zullen deelnemers zelf GEEN enkele actie ondernemen, alles
(dus ook de communicatie) loopt dus via de stichting;

o Deelnemers stemmen er ook mee in dat de stichting namens de deelnemers
overleggen met hun verzekeraars. Hierbij gaat het bv over de keuze van
advocaat, schade expertise bureau, etc. en over het betalen van de
bijbehorende facturen;

o Kortom, u stemt ermee in dat ALLES vanaf het moment van deelname via
de stichting loopt.

- Financieel zijn de afspraken als volgt:
o Voor deelname betaalt u een eenmalige bijdrage van € 250,-;
o Exploitatie- en administratiekosten van de stichting worden gefixeerd op €

30.000 per jaar;
o Het bestuur van de stichting ontvangt ter compensatie van de door haar

bestede tijd een vergoeding van 7,5% van het te ontvangen bedrag
(no-cure-no-pay basis) nadat het bedrag daadwerkelijk is ontvangen.

o Vanuit de stichting zullen kosten voor exploitatie en administratie, juridische
ondersteuning, het laten doen van onderzoeken, inschakelen externe
deskundigen, proceskosten, etc. worden gefinancierd (waaronder betrokken
(rechtsbijstands-)verzekeraars).

o Alle kosten zullen voor zover juridisch mogelijk worden verhaald op het
Waterschap.


