
Ondernemersoverleg 22 juli 2015 in De Unie 
 
 
Aanwezig: ongeveer 30 personen (ondernemers, gemeente en provincie) 
 
 
Algemeen 
- 10 augustus gesprek met Floor Vermeulen 
- Er zijn diverse maatregelen als bebording, parkeerplekken overzijde hefbrug genomen. 
- In de week van 27 juli start herstel brugdek (bij Hollandia). 24 augustus start onderhoud torens 
- Theo van Eldik wil spreken over openingstijden. Verschil vrachtvaart en recreatievaart. Blauwe golf 
vrachtvaart en recreatievaart kan dan mee liften. Pleziervaart neemt toe. Hij refereert aan brug in 
Utrecht. 
- De Provincie Zuid-Holland heeft 500.000,= voor bruggen Boskoop en Waddinxveen en gemeente 
heeft 100.000,= gereserveerd. 
- Sinds 2012 meer storingen dan 25 jaar daarvoor 
- Breder kijken: oorzaken wellicht anders maar door menselijk ingrijpen kunnen ook problemen 
voorkomen kunnen worden. Toezegging dat naar aanleiding onderzoeken breder gekeken gaat 
worden naar oplossingen, verfijning maatregelen of brugwachter terug. 
 
Afhandeling schade en schadeclaims 
- iedereen die meent schade te hebben kan die bij GS indienen 
- uitgangspunt wet: ieder draagt zijn eigen schade. Altijd? Nee, maar dan wel goede juridische grond, 
bijvoorbeeld strafbaar feit, wanprestatie, iemand die schade opneemt en uitbetaald. GS stellen 
vrijwillig schaderegeling op in verband met nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Terug naar 
schadeoorzaak. Het zijn van eigenaar brug is niets mis mee, maar oorzaak ligt bij aanvaring. 
- claim bij schipper? Bij gerechtelijke schadeprocedure heb je advocaat nodig, zo'n procedure kan jaar 
tot enkele jaren duren. 
- alles vergoed? Referentie omzet (gemiddelde van afgelopen drie jaar) / drempel van 2%.  
- goed onderbouwde schadeclaim, drie jaarverslagen, huurovereenkomst etc. Etc. Onafhankelijk en 
deskundig bureau SAOZ onderzoekt dit en geeft advies. Met SAOZ afspraak dat binnen 6 maanden 
conceptadvies ligt, daar kan op worden gereageerd en dan volgt vaststellingsbesluit. 
- startende ondernemers kunnen niet teruggrijpen op jaarcijfers. Dan geldt het ondernemersplan dat 
door bank goedgekeurd is, als document dat getoetst zal worden. 
- schaderegeling geldt alleen voor ondernemers, niet voor burgers. Burgers kunnen zich melden bij de 
schipper. 
 
Activiteiten door ondernemers 
- Groepje ondernemers probeert door acties positiviteit te brengen. 
- Facebookpagina HEF fun (binnen week 300 volgers). Komt ook op matrixbord gemeente. 
- 24 juli (cartoonist), 6 augustus (graffitiman) tekenwedstijden 
- Oprit hefbrug kleuren.  
- Kerkwegbraderie laatste zaterdagmiddag augustus (22 augustus) voor lokale ondernemers. 
Fotopresentatie over (schade)hefbrug, met verhalen erbij worden op hekken geplaatst. Meer zicht wat 
nu echt de schade is. 
 
Rondvraag 
- wil provincie nog keer speciale bijeenkomst organiseren over indienen en afhandelen schadeclaims? 
Provincie zegt dit toe. 
- probeer negatief beeld te doorbreken, er lijkt alsof er niets gebeurd. Maak dit zichtbaar. Provincie 
pakt dit op. 
- Bij café Zinne vroegen bezoekers om prullenbakzak. Waarom? Ze hadden laatste pond gemist, 

deden hun kleren erin en zwommen naar overkant. Daar trokken ze hun kleding weer aan…  

 
Volgend overleg 
- woensdag 2 september van 10:00-12:00 in De Unie 
 
 
Waddinxveen, 22 juli 2015 
C.P.W. (Peter) van den Berg 


