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Onderwerp: Project Herinrichting Haven afwik keling geschil (AWR 15) instabiliteit van de damwand 
van de Nieuwediepkade 

Gevraagd besluit: 
De raad besluit: 

1. een budget van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor het ter finale kwijting afkopen van de 
schadeclaim (AWR15) van Ballast Nedam Infra b.v.; 

2. deze afkoopsom te financieren uit een onttrekking aan de Algemene Reserve. 

Publiekssamenvatting 
Tijdens de aanleg van de Nieuwediepkade is door de aannemer tegen de gemeente een schadeclaim ingediend 
van € 2.182.000,- vanwege aansprakelijkheid voor opgetreden kade-instabiliteit. Ondanks dat de gemeente 
deze schadeclaim gefundeerd heeft afgewezen, heeft de aannemer de claim nog niet ingetrokken. 
De gemeente heeft voor dit geschil een risicoreservering van € 1.500.000,- (exclusief geïncasseerde boete) in 
de begroting voorzien. 
Na bespreking van het geschil is het mogelijk gebleken om het geschil af te kopen voor een beperkt bedrag, 
zonder dat de aansprakelijkheid wordt erkend. 

Inleiding 
In kader van het project Herinrichting Haven van Den Helder is volgens het besluit van de gemeenteraad begin 
2007 de Nieuwediepkade gerealiseerd. De Nieuwediepkade is op 10 december 2008 opgeleverd en inmiddels 
succesvol in bedrijf. Wel resteren er twee geschillen met de aannemer Ballast Nedam Infra b.v.(hierna BNI), 
namelijk de instabiliteit van de damwand (AWR15) en het corrosieprobleem (AWR40). In dit advies wordt 
nadere besluitvorming omtrent ARW 15 voorgesteld. 

Tijdens de aanleg van de Nieuwediepkade is in oktober 2007 gebleken dat de kadewand tijdens het aanvullen 
met zand meer horizontale verplaatsing vertoonde dan was berekend. Herstel van deze afwijking heeft tot extra 
kosten geleid. De aannemer heeft de gemeente op 15 april 2008 aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. 
Op 28 augustus 2008 heeft het college, op basis van het juridische advies van de Stadsadvocaat, besloten om 
de schadeclaim van de aannemer af te wijzen. Een en andermaal heeft de aannemer gepoogd de gemeente op 
andere gedachten te brengen. De gemeente heeft in die pogingen geen aanleiding gezien het genomen besluit 
te herzien. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door afkoop, zulks ter finale kwijting, van het geschil omtrent de instabiliteit van de damwand (AWR 15) wordt 
een juridische procedure voorkomen en wordt het risico dat de gemeente door een arbitragecommissie in het 
ongelijk wordt gesteld weggenomen. 

Kader 
Het geschil met de aannemer vloeit voort uit de realisatie van de Nieuwediepkade, waarvoor in 2007 na een 
Europese aanbesteding opdracht is verleend aan Ballast Nedam Infra b.v.. De aannemer heeft naar aanleiding 
van de opgetreden instabiele kademuur tijdens de bouw een schadevergoeding gevraagd van 
€ 2.182.000,-. Dit bedrag is inclusief de boete voor te laat opleveren, waarvoor de gemeente € 428.750,- heeft 
ingehouden. Inmiddels is het bedrag verhoogd met rentekosten e.d.. 
Nadat de gemeente de schadeclaim op basis van juridische adviezen van de Stadsadvocaat had afgewezen, 
heeft de aannemer een laatste voorstel gedaan om deze claim af te doen voor€ 1.000.000,-. De gemeente is 
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hier niet op ingegaan. Hierna lag het initiatief bij de aannemer om een arbitrageprocedure te starten bij de Raad 
van Arbitrage voor de Bouw. Deze procedure is inmiddels gestart, maar is op "hold" gezet vanwege de verdere 
ontwikkelingen van de haven en de rol welke bedrijven, zoals Ballast Nedam Infra b.v., daarin kunnen spelen. 
De mate waarin de claim ARW15 als een reële belemmering in die samenwerking wordt ervaren, maakt ook 
deel uit van de overwegingen. 

Argumenten 
Erkenning van de aansprakelijkheid van de claim is voor de gemeente op basis van juridische gronden niet aan 
de orde. Het is voor de gemeente wel een overweging om voor een beperkt bedrag te schikken, wanneer 
daarmee een arbitrageprocedure kan worden voorkomen. De gemeente heeft voor dit geschil een 
risicoreservering van € 1.500.000,- (exclusief geïncasseerde boete) in de begroting voorzien met een ingeschat 
risicoprofiel van 40% (€ 600.000,-). 
Op basis van deze inschatting is de kans op verlies van de arbitrageprocedure, die kan oplopen tot € 
2.182.000,- (inclusief de boeteclausule voor het te laat opleveren en exclusief rentekosten ca. € 0,5 miljoen) 
met een afkoopsom van € 300.000,- te motiveren. 

Indien de gemeenteraad geen budget voteert voor de uitvoering van het collegebesluit tot finale afkoop van het 
geschil, dan zal de aannemer de geschilprocedure vervolgen en loopt de gemeente het risico dat de Raad van 
Arbitrage - tegen de verwachting in van het advies van de Stadsadvocaat - in het voordeel van de aannemer 
kan beslissen, met als gevolg dat de gemeente de claim met bijkomende kosten tot een bedrag van ca. € 
2.182.000,- (exclusief bijkomende rente ca. € 0,5 miljoen) moet betalen. 

Maatschappelijk draagvlak 
Elk van partijen kan de hierboven vermelde overeenstemming voor haar bedrijfsvoering voor haar 
verantwoording nemen. Met het oplossen van het conflict mag qua belang en wegvallen van een aanzienlijk 
financieel risico een algemeen belang gemoeid worden geacht. 

Financiële consequenties 
De kosten voor de afkoop van het geschil bedragen € 300.000,- (exclusief BTW). 
Deze afkoopsom kan worden gefinancierd uit de ingehouden boete a € 428.750,- die in 2009 via een extra 
bijdrage vanuit de Haven- en kadegelden ten goede is gekomen aan de Algemene Reserve. 
De risicoreservering van € 1,5 miljoen op de gemeentelijke begroting kan worden ingetrokken. 

Communicatie 
Ja, er wordt een persbericht uitgebracht waarin wordt vermeld dat Ballast Nedam Infra b.v. en de gemeente het 
eens zijn geworden over het geschil. 

Realisatie 
Na een positief besluit van de raad wordt het geschil met Ballast Nedam Infra b.v. afgewikkeld. 

Den Helder, 20 december 2011 

secretaris 
H. Raasing 

Burgemeester en Wethouders van Dén Helder, 

burgemeester 
Koen Schuiling 

en Wethouders van Dén Helder, 
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