SCHADE DOOR AANPAK RING ZUID?
Combinatie Herepoort werkt aan de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen.
Uitgangspunt hierbij is dat de overlast zo veel mogelijk beperkt wordt en dat de
werkzaamheden geen blijvende schade veroorzaken aan panden. Toch is het mogelijk
dat u schade ondervindt van de werkzaamheden. In deze flyer leest u welke soorten
schade er zijn en hoe u schade kunt melden.

WELKE SOORTEN SCHADE ZIJN ER?
We maken een onderscheid in twee soorten schade:
•
•

Nadeelcompensatie
Bouwschade

NADEELCOMPENSATIE
Voor Aanpak Ring Zuid heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een ‘Tracébesluit’ genomen.
Dit besluit kan gevolgen hebben voor uw woning of uw organisatie. Voorbeeld: uw winkel is na
afronding van de werkzaamheden minder goed bereikbaar geworden. Voor dit soort schade
kunt u bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland een verzoek indienen voor nadeelcompensatie.
Een onafhankelijke schadecommissie beoordeelt uw verzoek en geeft advies aan de minister.
Die neemt een beslissing. Bent u het hiermee niet eens, dan kunt u bezwaar en beroep indienen.
Houdt u er rekening mee dat deze schade vaak niet voor 100 procent wordt vergoed. Een gedeelte
komt voor eigen rekening (het maatschappelijk risico). Let wel op dat u dit op tijd doet. Dat kan
namelijk nog 5 jaar na het onherroepelijk worden van het Tracébesluit.

BOUWSCHADE
Schade die veroorzaakt wordt door werkzaamheden, wordt bouwschade genoemd. Voorbeeld:
er ontstaat schade aan uw woning door trillingen van bijvoorbeeld heiwerkzaamheden of
verzakken van de ondergrond. Als u denkt bouwschade te hebben, kunt u deze melden.
Combinatie Herepoort beperkt alle risico’s en voert de werkzaamheden zo uit dat alle risico’s tot
een minimum worden beperkt. Maar helemaal nul is de kans op schade niet, zeker bij ingrijpende
werkzaamheden. Daarom wordt bij alle ingrijpende werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg
een risicocontour opgesteld: een lijn rondom de werkzaamheden met de panden waar een risico
op schade aanwezig is. Voor werkzaamheden waar zo’n plan niet wordt opgesteld, geldt een
risicocontour van 50 m rondom de werkzaamheden.

MELDINGSFORMULIER OP WWW.AANPAKRINGZUID.NL
Voor een verzoek tot nadeelcompensatie of het melden van bouwschade vindt u een meldingsformulier op www.aanpakringzuid.nl onder CONTACT. We nemen zo snel mogelijk contact met
u op zodra wij uw melding ontvangen hebben.

www.aanpakringzuid.nl
@aanpakringzuid
@aanpakringzuid
facebook.com/aanpakringzuid

ONTOELAATBARE OVERLAST?
Als u binnen de risicocontourlijn woont of binnen een straal van 50 m rondom
de werkzaamheden en u vindt dat er sprake is van ontoelaatbare overlast, kunt
u een verzoek indienen voor compensatie. Combinatie Herepoort kent hiervoor
twee regelingen.

HOTELOVERNACHTING
Bij ernstige bouwhinder bij uw woning buiten de reguliere werktijden, zoals geluidsoverlast die
boven de toegestane norm uitkomt, kunt u een verzoek doen om in een hotel te overnachten.
U moet wel kunnen aantonen dat u op het adres woont. U heeft hiervoor nodig:
•

een kopie van het huurcontract of het eigendomsbewijs van de woning;

•

een geldig legitimatiebewijs of een uittreksel uit het bevolkingsregister;

•

een kopie van een recent bankafschrift, niet ouder dan één maand.

ALTERNATIEVE WERKLOCATIE
Als u vindt dat er sprake is van ontoelaatbare hinder bij een thuiswerksituatie, kunt u een verzoek
indienen voor een alternatieve werklocatie. U komt hier alleen voor in aanmerking als u geen
andere werkplek heeft en u moet kunnen aantonen dat u op het adres een vaste werkplek heeft.

U HEEFT HIERVOOR NODIG:
•

een kopie van het huurcontract of het eigendomsbewijs van de woning of werkplek;

•

een geldig legitimatiebewijs of een uittreksel uit het bevolkingsregister;

•

een inschrijving van de KvK op het (woon)adres en een toelichting van de werkzaamheden
op die plek.

VERZOEK VOOR COMPENSATIEREGELING COMBINATIE HEREPOORT
Als u denkt in aanmerking te komen voor de compensatieregeling van Combinatie Herepoort,
kunt u dit verzoek opsturen naar:

Combinatie Herepoort
Tav OM – Compensatieregeling
Postbus 2133
9704 CC Groningen
Of met de bijbehorende stukken mailen naar:

info@combinatieherepoort.nl
Combinatie Herepoort zal uw situatie beoordelen en neemt contact met u op.
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