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Lente/zomer 2018 



Lente/zomer 2016 



En dan? 

• Alle hens aan dek, calamiteit, schade beperken 

 

• Beeldvorming van de omvang en de effecten: 

o Bestuurders in het veld 

o Inloopavonden voor ondernemers 

o Data en analyses 

o Binnenstromende schadeclaims (323) 

 

• Afhandeling schadeclaims 

• Oplossing ‘kleine’ verbeterpunten en knelpunten 

• Beleidsevaluatie Leven-de-Dommel 

 

 

 

 

 



Afhandeling schadeclaims 

1. Wettelijk kader 

Overheden mogen burgers niet zomaar betalen 

Overheden moeten burgers soms betalen 

 

2. Bestuurlijk kader  

Samen met de streek, zorgvuldig,  

volledig, transparant 

 

3. Kader verzekeraar 

Polisvoorwaarden & voorkeur voor  

specifieke project- en procesaanpak  

 

  



Afhandeling schadeclaims 

1. Keukentafelgesprekken:  

     Beheerder & jurist 

 

2. Verslag en algemene hydrologische analyse:  

     Hydroloog & beheerder & GIV & jurist & claimant 

 

 

3. Juridische analyse (323) 

 

 

4. Concrete hydrologische analyse- causaal verband (144):  

     Hydroloog & beheer 

 

  

 



13 knelpunten die een 

onrechtmatig handelen 

of nalaten inhouden 

(50 gevallen). 

 

 

Afhandeling schadeclaims 



Stand van zaken schadeclaims 

• € 246.780,-  uitgekeerd  

(2,5 tot 70 % van het geclaimde bedrag) 

 

• 8 dagvaardingen  

– 6 uitspraken - vorderingen afgewezen… 

 

• 15 dossiers rechterlijk/hydrologisch onderzoek 

 

• 32 claims met relatie tot projectplannen  

    (actief) aan SAOZ voorgelegd 

 

• 13 knelpunten opgelost  

 

 



Evaluatie aanpak afhandeling schadeclaims 

 

• Intern en extern (ZLTO, Centraal Beheer, Eiffel, Aa en Maas) 

• Open, transparant, betrokken, zorgvuldig (bestuur, zlto) 

• Lange doorlooptijd, veel inspanning, weinig schade-uitkering 

• Verwachting: rechtmatig vs. rechtvaardig, kans op 

schadevergoeding klein… 

 



Snel oplossen knelpunten / 

aanpakken verbeterpunten 

 

• 13 verwijtbare knelpunten en  

• Tal van kleine verbeteringen: 

– Eerder maaien (maar niet in 2018) 

– Duikers vergroten 

– Watergangen baggeren 

– Kades aanbrengen 

– Meer automatische stuwen 

 



Beleidsevaluatie actieplan Leven-de-Dommel 

2016 en 2018: 2 stresstesten 
 

2016: Zijn we wel goed voorbereid voor het klimaat 

van 2050? Kunnen we de perioden met wateroverlast 

en droogte aan?  

. 

 

 

De centrale vraag:  

Hoe zorgen we dat het watersysteem tegen een 

stootje kan?  

 



Leven-de-Dommel 

• Nieuwe aanpak: waterwerkplaatsen.  

• ieders inbreng nodig.  

• boeren, burgers, experts, studenten, 

ambtenaren etc. gevraagd om mee te denken. 

• Een inspirerend proces waarvan we wel wisten 

waar we begonnen, maar niet waar we zouden 

eindigen.  

• 19 april 2017 beslissing van het Algemeen 

Bestuur over een actieplan:  

 



Actieplan met 4 sporen en 24 maatregelen 



Leven-de-Dommel: resultaten 

Samenwerken 

In gebiedsprocessen samen met deze partijen en 

individuele burgers werken aan maatregelen om de 

leefomgeving klimaatbestendiger te maken. 

 



Leven-de-Dommel: resultaten 

Ruimte voor water 

In het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie is 

meer aandacht gekomen voor de plek van water, 

grondgebruik, het beekdallandschap en het 

veranderende klimaat.  



Leven-de-Dommel: resultaten 

Slim sturen 

Stuwen automatiseren & samen met de Provincie, 

Brabantse waterschappen, IVN en het Prins Bernhard 

Cultuurfonds gaat Waterschap De Dommel in 5 jaar tijd 

250 schoolpleinen vergroenen.  



Leven-de-Dommel: resultaten 

Water op de kaart zetten 

Publicatie van de storymap Wateroverlast op dommel.nl. 

In deze storymap wordt op een begrijpelijke manier 

informatie over waterstanden, overstorten, neerslag en 

overstromingsrisico’s gepresenteerd. 



Leven-de-Dommel 

• Eind dit jaar: evaluatie  

• N.a.v. droogte 2018 check of dit er voldoende in zit / 

aangepast moet worden. 


