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Betreft: Ontwikkelingen problemen Lekdijk

Geachte leden,

Onderstaand willen wij een een beknopt overzicht geven van de ontwikkelingen rond de
Lekdijk.

Allereerst wil ik meedelen dat het bestuur vooral druk is geweest met het zoeken naar
fouten en gebreken in de voorbereiding en de uitvoering om een basis te hebben om het
WSRL aan te kunnen spreken op het vergoeden van schade. Zoeken naar fouten en een
causaliteit met de uitgevoerde werkzaamheden was prioriteit 1. Dit is moeizaam en
tijdrovend gebleken maar wij zijn dan ook positief met het resultaat zoals dat is verwoord
in een aantal rapporten.

Zoals u bekend heeft Prof. Dr. Ir. Stefan van Baars op 14 april 2021 een rapport
uitgebracht. Prof. Van Baars was door ons via de TU Delft benaderd om dit rapport te
maken. Het rapport heeft veel stof doen opwaaien en veel informatie opgeleverd, maar het
belangrijkste, het heeft veel duidelijk gemaakt over de gebreken en de relatie tussen de
werkzaamheden en de schade aan de woningen, de zogenoemde causaliteit.

Na verschijnen van dit rapport heeft het waterschap (WSRL) Deltares opdracht gegeven
tot het geven van een inhoudelijke reactie. Dit heeft geleid tot een eerste rapport wat zich
voornamelijk richtte op de veiligheid van de dijk en wat in juli 21 is gepresenteerd aan het
WSRL. Conclusie was dat er geen acuut veiligheidsrisico is, maar dat er wel gemonitord
moet gaan worden, met name op kwelvorming langs de boorpalen. Dit was weer
aanleiding voor Prof. Baars om op 19 augustus 2021 een herziene versie van zijn rapport
uit te brengen met wat marginale aanpassingen maar nog steeds de conclusie dat de dijk
niet voldoet aan de geldende ontwerpeisen en is lek geprikt.

Hierna heeft het waterschap de Cie Van der Vlist geïnstalleerd. Deze commissie heeft zich
vooral gericht op de wijze waarop de schade is afgehandeld. Uit de presentie blijkt dat het
waterschap niet thuis gegeven heeft en alles aan de aannemer / TOP expertise had
gedelegeerd wat tot veel frustratie bij de bewoners heeft geleid. Verder doet de cie een
aantal aanbevelingen voor dit project en voor toekomstige projecten. Belangrijk is dat het
WSRL een eigen schade afhandeling loket gaat openen en zelf de regie neemt in de
afhandeling. De presentatie is op de website van WSRL terug te vinden onder ‘bestuur’.



Parallel hieraan heeft Deltares een tweede rapport opgeleverd wat inhoudelijk reageert op
de rapportage van Prof. Van Baars.

Dit rapport van Deltares is beoordeeld door het expertise centrum waterveiligheid (ENW)
onder leiding van Prof. Dr. Ir. Matthijs Kok. In dit rapport worden zorgen geuit ten aanzien
van de kwaliteit van de dijk en dan met name de vernatting en de sterkte van de
botonpalen. De rapportage van het ENW incl. de bijlage zijn ook op de website van het
WSRL te zien.

Afgelopen maandag 14 feb. 22 is het rapport van de Cie Van der Vlist en het 2e rapport
van Deltares gepresenteerd in de cie. Waterveiligheid. Dit is vooral een ingewikkeld
technisch verhaal. Dit is ook integraal terug te luisteren om de website van WSRL.

Het rapport van de Cie Van der Vlist incl. de aanbevelingen zijn door het WSRL
overgenomen. Dit klinkt allemaal erg positief, maar het moet nog blijken of de daad bij het
woord gevoegd zal worden.

Vanuit een aantal bewoners is heel belangrijke informatie (verklaringen, foto’s, verslagen,
etc.) gekomen. Hiervan is dankbaar gebruik gemaakt. Ik wil degene die hieraan een
bijdrage hebben geleverd hartelijk danken. Tegelijkertijd wil ik een oproep doen om
informatie zoals foto’s met ons te delen. Het blijkt dat er tijdens de uitvoering nauwelijks
toezicht is geweest waardoor het ook lastig is te beoordelen of de werkzaamheden wel
juist zijn uitgevoerd. In een aantal gevallen hebben we met foto’s kunnen bewijzen dat
bepaalde aannames niet klopte en de aannemer werkzaamheden anders heeft uitgevoerd.

Van belang is ook een vergadering van de cie Veiligheid van het WSRL van 31 jan 21
waarin het rapport “Rapportage zorgplicht primaire waterkeringen 2021” aan de orde is
geweest. Uit deze rapportage blijkt dat de dijk de classificatie “voldoet ruim niet aan de
ondergrens” heeft. Het is onduidelijk hoe deze classificatie geïnterpreteerd moet worden,
tegelijkertijd dient de dijk in 2050 wel aan de signaleringswaarde gaan voldoen wat
mogelijk betekent dat er op afzienbare termijn weer werkzaamheden moeten worden gaan
uitgevoerd.

In de vergadering van 14 feb. is gezegd dat alle schades dit jaar moeten zijn afgerond.
Tegelijkertijd is ook de mijns inziens terechte vraag gesteld of dat realistisch is gezien de
staat van de dijk. Wij zullen er vanuit de stichting toch op aan gaan sturen dat in ieder
geval de huidige schade zoveel mogelijk wordt vergoed en borgen dat toekomstige
schades ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Ik schat in dat dit per woning verschilt en dat er per woning gezocht moet worden naar een
passende oplossing. Binnenkort zal daar over overlegd gaan worden met het WSRL.

Er lijkt na jaren van frustratie bij de bewoners vanwege het niet gehoord worden eindelijk
beweging te zitten bij het waterschap. Dit alles is een direct gevolg van het rapport van
prof. Van Baars. Zonder dat rapport was er waarschijnlijk helemaal niets gebeurd.



Het aantal leden is tot op heden beperkt. Daarom wil ik de dringende oproep doen in uw
omgeving te kijken of er mensen zijn die schade hebben en mee willen doen in de
stichting. Er is heel duidelijk gezegd dat ook mensen die al geschikt hebben, zich opnieuw
kunnen melden. En het is van belang om gezamenlijk op te trekken. Nogmaals, de mooie
woorden van afgelopen maandag moeten nu door het WSRL in daden worden omgezet en
met de ervaringen tot nu toe zeg ik: “eerst zien en dan geloven”. Vooralsnog zullen wij
vanuit de stichting maximaal druk uit blijven oefenen op het WSRL om snel met
realistische voorstellen te komen.

Van een aantal gedupeerden hebben wij vernomen dat hun rechtsbijstandsverzekeraar
bezwaar had gemaakt tegen deelname. Als u iemand kent die hiermee geconfronteerd is,
roepen wij u op dit aan ons kenbaar te maken zodat wij de betreffende persoon en diens
rechtsbijstandverzekeraars kunnen benaderen. Wij zullen dan toe lichten dat
samenwerking met de stichting een voordeel kan opleveren omdat partijen dan
gezamenlijk hun kennis kunnen aanwenden om deze kwestie binnen afzienbare tijd op te
lossen. Het mag voor zich spreken dat de stichting, die nu juist optreedt namens de
gedupeerden, de belangen van de rechtsbijstandverzekeraars niet schaden.

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

Tot slot.
We komen nu in het stadium dat we het over schadeafhandeling gaan hebben. U zal
daarom op korte termijn benaderd worden om informatie aan te gaan leveren over de
opgelopen schade. Dit zullen wij verzamelen, er een schade bedrag aan koppelen en dit
gaan claimen bij het waterschap. Ik voorzie dat dit, i.t.t. wat er afgelopen maandag
allemaal is gezegd nog een langdurig en ingewikkeld traject gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Stichting De Lekkende Lekdijk, namens deze

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