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Onderwerp: uw verzoek om in contact te treden met de familie Dekkers
Geachte heer Kleijngeld,

In reactie op uw brief van 9 januari 2077 aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur over de kwestie
tussen het waterschap en de firma Dekkers, berichten wij u als volgt.
De firma Dekkers heeft waterschade geleden in de zomer van 2014. De oorzaak was een extreme

hoeveelheid regen. Statistisch gezien wordt deze hoeveelheid neerslag minder dan eenmaal per 1000 jaar
bereikt of overschreden.
Er hebben vele onderzoeken plaatsgehad, zowel van de zijde van het waterschap en zijn verzekeraar als van
de zijde van de firma Dekkers. Uiteindelijk is naar het oordeel van het waterschap geen sprake van
aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wateroverlast en de geleden schade. Ook is onderzocht door
zowel de verzekeraar als door het waterschap zelf, of in verband met'onevenredige getroftenheid' van het
bedrijf er een financiële tegemoetkoming mogelijk was. Later is ook onderzocht of het bedrijf een krediet
verstrekt kon worden zodat het zijn bedrijfsvoering weer kon opstarten. Omdat een waterschap, in
tegenstelling tot een gemeente, een beperkte wettelijke taakopdracht (functionele democratie) heeft, bleek
dif niet mogelijk te zijn. Ook de Wet fido maakte het verstrekken van een dergelijke lening niet mogelijk.
Er hebben vele gesprekken plaatsgevonden met de firma Dekkers en er zijn veel instanties ingeschakeld door
de firma Dekkers. Iedere keer als door die gesprekken nieuwe zaken werden aangedragen die mogelijk tot
nieuwe inzichten zouden kunnen leiden, is dat ook onderzocht. Dit geldt ook voor de feiten en
omstandigheden waar u in uw brief op doelt. Wij zijn altijd in gesprek geweest en gebleven met de familie
Dekkers en zijn adviseurs over alle mogelijke opties. Op woensdagavond 18 januarijl. heeft de heer Elsman
(Elsman International) namens de firma Dekkers ingesproken tijdens de vergadering van het algemeen
bestuur. Het algemeen bestuur was unaniem van mening dat in dit geschil en op basis van hetgeen dat
namens de firma Dekkers naar voren is gebracht een vergelijk niet mogelijk is en slechts nog een rechterlijk
oordeel duidelijkheid kan brengen.
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Het waterschap realiseert zich dat het bedrijf en de gezinnen van de familie Dekkers in moeilijke
omstandigheden terecht gekomen zijn en het is begrijpelijk dat u als burgemeester aandacht vraagt voor
dezezaak bij ons en het algemeen bestuur. Echter na alles wat onderzocht en besproken is, rest de familie
Dekkers niets anders dan een oordeel aan de rechter te vragen. Het waterschap heeft begrepen dat het
bedrijf mogelijk door middel van proces financiering die mogelijkheid nu ook heeft. Het waterschap heeft
andermaal aangegeven open te staan voor een gesprek met het bedrijf en zijn adviseurs en advocaat.
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