
Memorandum   2009RGW21 
 

Datum : 30 januari 2009 

Aan : de leden van de commissie Ruimte, Groen en Water  

Van : J. Binnekamp Tel.: 3431 

Onderwerp : Opheffing Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis 
 

Geachte mevrouw, heer, 
 
Hierbij informeer ik u over een ingekomen brief van 28 november 2008 waarin door de vereffenaar 
van de ‘Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis’(verder de Stichting) wordt bericht dat deze is 
ontbonden. Een eindverslag en financiële verklaring is hierbij ingediend. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 26 augustus 2003 brak in de gemeente Wilnis de dijk langs de Ringvaart door. Het water uit de 
Ringvaart stroomde de lager gelegen wijken in. De Stichting werd opgericht met als doel om 
financiële steun te verlenen aan gedupeerden van de dijkdoorbraak. Het ging daarbij om schade die 
niet door andere instanties of verzekeringen vergoed zou worden. 
 
Provinciale Staten besluiten eind 2003 om € 150.000 beschikbaar te stellen aan de Stichting. Bij brief 
van 26 januari 2005 verzoekt de Stichting GS in te stemmen met de voorgestelde aanwending van 
middelen. In maart 2005 wordt ingestemd met dat verzoek met de opmerking: ‘na afronding van uw 
werkzaamheden zien wij graag een verslag (voorzien van een accountantsverklaring) tegemoet. De 
Stichting wordt bij bestuursbesluit van 23 december 2005 ontbonden. In totaal wordt € 491.085 aan 
gedupeerden uitgekeerd.  
 
Ingekomen brief van 25 november 2008 
De brief is een (late) reactie op het verzoek van GS tot het indienen van een verslag en een 
accountantsverklaring. Een eindverslag wordt nu ingediend alsmede een verklaring met betrekking tot 
de financiële gang van zaken. De accountant bericht het volgende: ‘door mij kan worden verklaard dat 
het bestuur de schadeclaims met de grootst mogelijke zorg heeft behandeld en dat de vastgestelde 
uitkeringen (uitkeringsmodel D) conform deze vaststelling zijn gedaan.’. 
 
Voor het verstrekken van een formele / gewaarmerkte accountantsverklaring had het bestuur van de 
Stichting direct al bij de opheffing het financieel eindverslag moeten vaststellen. Deze omissie kon 
niet met terugwerkende kracht worden gerepareerd.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

J. Binnekamp 
gedeputeerde Water 
 


