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14 oktober 2003
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Aansprakelijkstelling schade aan 50 KV hoogspanningskabel.
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Van Heijmans Nederland B.V. ontving ik een brief met de mededeling dat ook zij een
aansprakelijkstelling van Delta N.V. hebben ontvangen en dat zij de schade al vanaf
de schadedatum in behandeling hebben. Ter informatie stuur ik u hierbij een kopie van
deze brief en een kopie van mijn brief aan Delta N.V. hierover.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

le
Me~vriendelijke ~

é::S~
Afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken

Directie Zeeland

Postadres Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30, 4331 KX Middelburg

-bereikbaarmet buslijnen52.56,57,58 -10 minuten te voet vanaf station /
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Rijkswaterstaat Directie Zeeland
Afdeling Juridische Zaken
T.a.v.
Postbus 5014
4330 KA MIDDELBURG
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's-Hertogenbosch, 15 september 2003
Uw referentie: BJ 7476
Onze referentie: 2003-00824
Contactpersoon: Dhr.
Telefoonnummer:
E-mail:

Betreft: kabelschade Delta N.V. te Hoedekenskerke d.d. 9-7-2003

Geachte mevrouw ,

Uw brief d.d. 27 augustus 2003 hebben wij in goede orde ontvangen.
Het verbaasde mij enigszins dat ook u een aansprakelijkstelling van Delta N.V. heeft
ontvangen. Wij hebben deze schade namelijk al vanaf de schadedatum in behandeling
en op 10 juli 2003 is er reeds contact geweest tussen onze expert en Delta .
Waarschijnlijk wilde Delta haar rechten veiligstellen door ook u een
aansprakelijkstelling te sturen. Het handelt hier namelijk om een enorme schade.
Delta is echter op de hoogte van het feit dat de behandeling van de schade via onze
afdeling loopt. Ik verzoek u dan ook verdere documentatie die u krijgt van Delta aan
ons door te sturen onder vermelding van ons referentienummer.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend.ji... .
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Aan

Delta N.v.
t.a.v.
Postbus 5048
4330 KA MIDDELBURG

Contactpersoon

mw
Datum

9 oktober 2003
Ons kenmerk

8400

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Uw kenmerk

. 351 Brdn/Snd 2003.550
Onderwerp

Schade 50 kV-verbinding Goes-Bakendorp 2.

Geachte mevrouw

In uw brief van 14 juli 2003 stelde u mij aansprakelijk voor de schade aan uw
50 kV-verbinding Goes-Bakendorp 2, locatie buitendijks te Hoedekenskerke.
Op 15 september 2003 heeft Heijmans Nederland B.v. mij bericht dat deze schade
vanaf de schadedatum bij hen in behandeling is en dat zij u' hiervan op de hoogte
hebben gesteld. Eventuele verdere documentatie die ik van u ontvang zal ik daarom
naar Heijmans doorsturen.

•
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEERENWATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
namens deze,
het hoofd van de Stafafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken,

-----

Directie Zeeland

Postadres postbus 5014 4330 KA Middelburg

Bezoekadres Koestraat 30 Middelburg

Telefoon (0118) 68 6000

Telefax (0118) 640215/686231

-bereikbaar met buslijnen 52.56.57.58 -10 minuten te voet vanaf station




