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Geacht bestuur,

B[

deze doe ik u een kopie van mijn brief aan uw daqelfiks bestuur toekomen met
betrekking tot de gevolgen van de waterschade van kwekerij Dekkers aan de
Wendelnesseweg in Sprang-Capelle.

Het leek mij correct ook uw algemeen bestuur hierover te informeren.
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Watcrschade kwekerij Dckkcrs Wendelncss€weg, Sprang-Capclle

Geacht bestuur,

Bij deze wil ik mij met het volgende tot u richten.
In de zomer van 2014 heeft het bedrijf Dekkers aan de Wendelnesseweg (nader
specificeren) in Sprang-Capelle wateroverlast ondervonden. Nagenoeg hun gehele
glastuinbouwbedriJf heeft onder water gestaan met als gevolg dat het aanwezige
kweekgoed onverkoopbaar is geworden. Dit heeft tot een zeer aanzienlijke schade
geleid die het voortbestaan van het bedrijf ernstig in gevaar heeft gebracht. Mogelijk
kan dit tot een faillissement van het bedrijf leiden.
Het bedrijf heeft u hierop aangesproken. Naar ik begrijp, heeft u op strikt juridische
gronden en op basis van de toen bij u bekend zijnde stukken aangegeven dat u geen
aanleiding zag om hierover inhoudelijk verder met het bedrijf in gesprek te gaan.
Hierover was het bedrijf erg teleurgesteld. Vervolgens heeft het bedrijf, omdat het
geen verdere uitweg zag, u aansprakeliJk gesteld. Deze aansprakelijkheid heeft u
om dezelfde juridische redenen afgewezen.
Het bedrijf heeft zich recentelijk tot mij gewend en heeft aangegeven dat er
sindsdien nieuwe feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen, met name
met betrekking tot het uitvoeren van het peilbesluit na heftige regenval in de zomer
van 2014. De teleurstelling en het gevoel van onrechtvaardigheid over de
dramatische gevolgen van de genoemde wateroverlast voor het bedrijf is door deze
nieuwe feiten en omstandigheden nog versterkt. Dit temeer omdat het bedrijf
daartegen zelf geen maatregelen heeft kunnen treffen en deze overlast geenszins
heeft kunnen voorzien, waardoor zij daarop niet hebben kunnen anticiperen.
Ik heb met deze brief niet het oogmerk om in deze kwestie een standpunt in te
nemen met betrekking tot het in 2014 al dan niet verwijtbaar handelen van uw
bestuur en/of het causale verband tussen het handelen en de ontstane schade bij
het bedrijf. Wel acht lk het gelet op mijn functie mijn verantwoordelijkheid om u op
de hoogte te brengen van hetgeen bij het bedrijf leeft. Zeker vanwege het mogelijk
gedwongen moeten beëindigen van dit in Waalwijk al decennia lang gevestigde
bedriJf vanwege deze kwestle,
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tk zou het dan ook bijzonder op prijs stellen als uw bestuur bereid is om met het
bedrijf in gesprek te gaan om te bezien of er alsnog een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing gezocht kan worden. Mocht dit niet mogelijk blijken met als
gevolg dat het juridische conflict blijft voortbestaan dan vezoek ik u een en ander
met de hoogst mogelijke urgentie tegemoet te treden en/of met het bedrijf tot een
vergelijk te komen over het kunnen voortbestaan gedurende de juridische
procedure. Ik sluit het namelijk zeker niet uit dat een juridische procedure illusoir
wordt omdat er al sprake is van een faillissement van het bedrijf voordat de
rechterlijke macht zich over dit conflict heeft uitgesproken. Dit kan mijns inziens
niet de intentie zijn geweest van ons staatsrecht en de daarin beoogde
rechtsbescherming,

Ik heb er het volste vertrouwen in dat u mijn overwegingen bij uw besluitvorming
zult betrekken en dat u tot een bestuurlijk verantwoord besluit zult komen.
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