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1. Opening
Cees Wagemaker heet iedereen welkom in zijn theehuis, waarna Wytse Dassen
van Rijkswaterstaat het programma van de bijeenkomst met alle aanwezigen
doorneemt. Naast een groot aantal vissers zijn ook PO Wieringen en VisNed
aanwezig om hun leden bij te staan de komende tijd.
2. Toelichting op ontwerp
Lukas Meursing van Rijkswaterstaat neemt de aanwezigen mee in het ontwerp
van de dijk en het spuicomplex in Den Oever aan de hand van een aantal
artistieke impressies. De meeste hadden al wat gezien, maar nu heeft iedereen
meer kennis van de achtergronden en de details. Tijdens de toelichting zijn een
aantal opmerkingen gemaakt door de aanwezigen.
Algemene opmerkingen

Alle aanwezigen onderstrepen het belang van het project Afsluitdijk, dat er
voor moet zorgen dat de waterveiligheid en waterafvoer vergroot worden.

Een deel van de aanwezigen vindt dat hun belang onvoldoende is
meegenomen in de besluitvorming.

Een deel van de aanwezigen refereert naar andere ontwikkelingen in het
gebied waar veel geld mee gemoeid is en vindt dat zij als benadeelden ruim
gecompenseerd moet worden. Ter verduidelijking geeft Wytse Dassen aan dat
voor dit project beleidsregel nadeelcompensatie Ministerie Infrastructuur en
Milieu 2014 van toepassing is. Deze regeling geldt voor alle infrastructurele
werken van Rijkswaterstaat voor alle benadeelden.
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Opmerkingen bij bespreken ontwerp van de dijk

Een groot deel van de aanwezigen heeft visvakken aan de Waddenzeezijde.
Deze visvakken zijn 25 meter diep. De lengte varieert per visvak.

Men probeert de palen in het stortbed te krijgen, zodat de schutwand bij
hoogwater zo dicht mogelijk tegen de dijk staat. Op deze manier kunnen er
geen/nauwelijks vissen achterlangs zwemmen (dus grotere vangst). Men
komt in principe niet op het basalt.

Momenteel valt het stortbed droog bij laagwater. Het is de wens van de
vissers dat het nieuwe stortbed ook hoog komt te liggen. Hoe hoger hoe
beter.

De dijk wordt breder op een groot aantal plekken, waardoor het visvak tot 1015 meter zal opschuiven de Waddenzee in. De aanwezigen geven aan dat het
visvak hierdoor mogelijk dieper zal worden. Hierdoor moeten ze het vistuig
aanpassen.

Wytse Dassen geeft aan dat de Wadunit (van LNV) de kwaliteit van het
nieuwe visvak gaat controleren. De vissers kunnen niets zeggen of er een
maximale diepte is voor het vissen met fuiken.
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Opmerkingen bij bespreken ontwerp spuicomplex Den Oever

Een van de vissers is bang dat de stroomsnelheden gaan toenemen langs de
Afsluitdijk door de toevoeging van extra spuicapaciteit. Dit zal mogelijk effect
hebben op het blijven staan van de fuiken. Sommige fuiken staan nu al
kritisch. Lukas Meursing geeft aan dat er naar gekeken is door deskundigen.
Deze verwachten dat de toename in stroomsnelheden minimaal zal zijn. Het
wordt pas duidelijk als de nieuwe situatie in werking is.
3. Toelichting op nadeelcompensatie
In het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk is de beleidsregel nadeelcompensatie
Ministerie Infrastructuur en Milieu 2014 van toepassing verklaart. Dit betekent dat
iedereen die van mening is nadeel te ondervinden door de werkzaamheden of
aanpassingen op de Afsluitdijk een verzoek tot nadeelcompensatie kan doen. Dit
geldt dus ook voor de vissers aan de Afsluitdijk. Wytse Dassen geeft een
toelichting op deze beleidsregel.

De regeling geldt voor het feit dat een aantal visvakken, fuikenregels,
spieringkamers en totebellocaties opgeheven worden door de aanleg van
nieuwe spuigroepen en nieuwe gemalen in het spuicomplex Den Oever. De
regeling geldt ook voor het tijdelijk moeten wijken door werkzaamheden op
de gehele Afsluitdijk. Bij de aanvraag voor nadeelcompensatie mogen deze
gecombineerd worden.

Rijkswaterstaat stelt bij een verzoek om nadeelcompensatie een
onafhankelijke commissie in. De commissie adviseert de minister van
Infrastructuur en Waterstaat of een benadeelde voor vergoeding in
aanmerking komt, en zo ja, voor welk bedrag. De minister neemt het
uiteindelijke besluit. In beginsel bestaat de commissie uit één persoon.
Afhankelijk van de benodigde kennis kunnen er andere leden worden
aangesteld met een bepaalde expertise. Vissers kunnen beargumenteert
bezwaar maken tegen de benoeming van een commissielid.

Er gelden een aantal drempels voor uitkering van nadeelcompensatie.
o Een zogenaamde bagateldrempel van 1000 euro. Dat wil zeggen dat
als de totale schade, ongeacht het aantal jaren, beneden de 1000
euro is de visser niet voor vergoeding in aanmerking komt.
o Daarnaast gebruiken we een drempel om de vraag te beantwoorden
of tijdelijke schade van een bedrijf tot het normaal ondernemersrisico
behoort. Daarbij wordt gekeken naar een tijdelijke omzetdaling dan
wel een tijdelijke kostenstijging per jaar. Een onafhankelijk commissie
RWS INFORMATIE -

Pagina 2 van 4





bepaalt hoeveel % van die omzetdaling dan wel kostenstijging wordt
beschouwd als normaal ondernemersrisico. Dit is namelijk afhankelijk
van de situatie.
Voor de aanvraag dienen de vissers een formulier in te vullen. Hieronder
enkele aanwijzingen:
o Punt 2 Gegevens bedrijfspand/perceel is niet van toepassing voor
vissers
o Punt 3 Bedrijfswoning is niet van toepassing voor vissers
o Bij Punt 4 graag verwijzen naar het Rijksinpassingplan Afsluitdijk
o Bij Punt 5: de onafhankelijke commissie bepaald of er een taxatie
wordt uitgevoerd.
o Als bijlage moeten gewaarmerkte jaarrekeningen en maandcijfers van
de afgelopen drie jaren en de maandcijfers van het lopende jaar
voorzien van een handtekening directie aangeleverd worden. De
jaarrekeningen voorzien van een handtekening van de visser (als
directeur van de eigen onderneming) is in principe voldoende. Het is
mogelijk dat de onafhankelijke commissie extra informatie opvraagt
indien blijkt dat deze relevant is voor de beoordeling van het verzoek.
In de bijlage staat de procedure met alle stappen die doorlopen worden.

Rijkswaterstaat MiddenNederland
Netwerkmanagement

4. Afronding
Cees Wagemaker bedankt iedereen voor zijn komst en sluit de bijeenkomst.
Indien er nog vragen zijn kunnen de vissers contact (blijven) opnemen met de
heer Wytse Dassen van Rijkswaterstaat.
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Bijlage 1

Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
Acties

Artikel in
beleidsregel

1

Verzoek voor nadeelcompensatie komt
binnen bij Rijkswaterstaat

2

Rijkswaterstaat toets het verzoek op
a) Tijdigheid
b) Volledigheid
c) Schadeoorzaak

Artikel 13, lid 2

3

Verzoek in behandeling nemen
Commissie benoemen.
Bedenkingen op de commissie mogelijkheid
(Ontvangstbevestiging + voornemen
benoeming kan in 1 brief!)

Artikel 13 lid 2
Artikel 15 lid 1&
4
Artikel 15 lid 5

Wanneer/Termijn

Ontvangstbevestiging z.s.m. uiterlijk
binnen 2 weken na ontvangst verzoek.

Uiterlijk 4 weken na termijnen
Twee weken termijn

4

Hoorzitting

5

Adviescommissie brengt conceptadvies
uit en stuurt deze aan verzoeker en RWS.

art. 18, lid 5

26 wk na instelling commissie (evt.
verlenging van 26 wk

6

Verzoeker en RWS geven bedenkingen
tegen conceptadvies door aan
adviescommissie.

art. 18, lid 6

8 weken na verzending

7

Adviescommissie brengt definitief
advies uit en stuurt deze naar verzoeker en
RWS.

Art. 18, lid 7

Binnen 8 weken na verstrijken termijn
vd reacties op conceptadvies (evt. 8 wkn
verlengen).

8

art. 19

12 wk na ontvangst advies (evt. 12 wk
verlenging)

9

Minister neemt beslissing op verzoek
om nadeelcompensatie
De adviescommissie krijgt een afschrift.
Bezwaarprocedure

10

Beroep procedure
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