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Stand van zaken procedure hefbrug Waddinxveen

Geachte Statenleden,
Eerder heb ik u geinformeerd over het traject van de aansprakelijkheid betreffende de aanvaring
met de hefbrug in Waddinxveen van 21 april2015. Met deze brief informeer ik u over de actuele
stand van zaken van de civielrechtelijke procedure inzake de aansprakelijkheid.
De provincie heeft zowel de schipper, de eigenaar van het ponton alsook de opdrachtgevers
aansprakelijk gesteld. Op 26 augustus 2016 heeft er een eerste zitting van de rechtbank
Rotterdam plaatsgevonden over de limitering van de aansprakelijkheid van de schipper en de
eigenaar van het ponton. De rechtbank Den Haag heeft in deze zaken op 16 september 2016
beschikt.
Tegen de limitering van de aansprakelijkheid van de eigenaar van het ponton zijn zowel de
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schipper als de provincie in hoger beroep gekomen. Op 6 maart 2018 heeft de behandeling van
beide zaken plaatsgevonden bij het hof Den Haag. Op 15 mei 2018 heeft het hof haar
beschikking gegeven. Zij bekrachtigt de bestreden beschikking in beide zaken. Hiertegen gaan
zowel de provincie als de schipper niet in cassatie.

90, 385 en 386 stoppen

Hierbij wordt opgemerkt dat uw Staten het bedrag voor de reparatie van de hefbrug destijds aan
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lk ga ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geinformeerd

