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De Oudelandse zeedijk is botanisch extreem waardevol. Er groeien veel zeldzame plantensoorten op 

deze dijk en ook het insectenleven is daardoor gevarieerd. Op de kruin loopt een fietspad. Recent is 

de half verharding van dit fietspad opnieuw aangebracht. Hierbij is de kruin van de dijk met de 

klepelmaaier gemaaid en het maaisel is blijven liggen.  

Verder is het afval van de werkzaamheden op hoopjes in het buitentalud gestort. Onder het afval zijn 

de planten afgestorven. Dat is schadelijk voor de biodiversiteit , maar ook de erosiebestendigheid 

van de dijk is er door aangetast. Afval storten in een dijktalud is ook een overtreding van de Keur en 

nationale wetgeving.  

Wij vinden het onvoorstelbaar dat een dergelijk werk zo wordt uitgevoerd. Wij willen helderheid 

krijgen over hoe verantwoordelijkheden van WSHD en aannemer liggen en hoe hiermee is 

omgegaan.  

Vragen en antwoorden;  

1. Is hier controle op en heeft WSHD deze misstanden ook geconstateerd? 

1. Ja, er is controle op. De toezichthouder voert deze controle uit en als dit nodig is volgt er 

afstemming met de directievoerder. Het waterschap heeft de situatie zelf ook geconstateerd. De 

werkwijze die is toegepast is een standaardwerkwijze, de berm wordt conform eisen in het bestek 

hersteld bij de afronding van de werkzaamheden. De directievoerder heeft de aannemer gevraagd de 

grond/pollen alvast te verwijderen.  

2. Wat wordt er gedaan om de schade te herstellen en te compenseren? 

2. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Het werk is vertraagd wegens leveringsproblemen van 

materialen. De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld om het werk regulier af te maken. Er is nu 

echter gevraagd/opgedragen aan de aannemer om op voorhand van oplevering de berm alvast op te 

ruimen en de grond/pollen uit de berm te verwijderen. Dit is een afwijking van de standaard 

werkwijze.  

3. Wat is er over dit soort zaken geregeld in de overeenkomst met de aannemer?  

3. In het contract staat: “In het geval van schade dient deze op eerste aanzeggen van de directie door 

de aannemer te worden hersteld of te doen herstellen.” 

4. Wat zijn de gevolgen voor de aannemer als hij zich niet gehouden heeft aan de overeenkomst? 

(schadeclaim, uitsluiting, bekendmaking). Is er bij voorbeeld een boetebeding bij het niet nakomen 

van eventuele voorwaarden? 

4. De aannemer moet de kans krijgen de werkzaamheden binnen de contractafspraken uit te voeren. 

Doet hij dit niet, dan kan er handhavend worden opgetreden vanuit het waterschap. In het contract 



staat: “Als herstel na vijf werkdagen niet heeft plaatsgevonden zal de directie per geval een bedrag 

van € 1.000,00 inhouden op de eerstvolgende termijn.” 

 5. Is en wordt er opgetreden voor overtreding van de keur?  

5. Bij een overtreding op basis van de Keur kan er handhavend worden opgetreden, maar de 

aannemer heeft eerst de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen 

6. Is of wordt er aangifte gedaan van overtreding van nationale wetgeving?  

6. Zodra er sprake is van een overtreding zou dit kunnen gebeuren. 


