
Gemeente Gemeente ij Bergen op Zoom 

Fractie BSD 

De heer L. van der Kallen 

Nieuwstraat 4 

4611 RS Bergen op Zoom 

III II III IIIIIIIIllllll II 

rRh'h'IMiHrl'h 

Uw kenmerk 

Uw brief 

Onderwerp: 

LK 14003 

8 februari 2014 

Europese procedure Nedalco 

Ons kenmerk U14-002035 

Beh. door N. Peers/D. van Gooi 

Afdeling Concernstaf 

Datum 

Doorkiesnr. 

Bijlage(n) 

1 0 MAART 2014 

0164-277504 

Geachte heer Van der Kallen, 

In uw brief van 8 februari 2014 stelt u ons vragen over de Europese procedure Nedalco. Graag beantwoorden wij 

hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1/2. Zijn er bij de onderzoeksbureaus die in 2002 fouten hebben gemaakt bij de waardebepaling van het Nedalco 

terrein schadeclaims ingediend? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Over de voortgang in deze kwestie hebben wij u in beslotenheid geïnformeerd. Aangezien de zaak 

aanhangig is bij zowel de Europese als Nederlandse rechter is het niet gewenst c.q. mogelijk uw vragen in de 

openbaarheid te beantwoorden. Dit zou onze positie en de belangen van de gemeente schaden. Inzage in de tactische 

strategische keuzes in de procedures en onze juridische positie verschaft een tegenpartij onnodig inzicht en informatie 

die mogelijk als tegen argumentatie wordt aangewend. 

3.Wat heeft de procedure bij de Commissie inmiddels gekost en wat is de begroting voor het nu ingestelde hoger 

beroep? 

Antwoord: Bij de behandeling van het 2
e

 concernbericht 2013 hebben wij u geïnformeerd over de kosten in het jaar 

2013 van de procedures (brief U13-019637 van 6 november 2013). Een uitsplitsing in kosten tussen de Nederlandse 

en Europese procedure (melding commissie) is daarbij lastig aan te brengen. Onze kosten behelzen immers 

inspanningen die zowel voor de Nederlandse als Europese procedure worden gebruikt. Anno begin 2014 bedragen de 

totaal gemaakte kosten voor het gehele dossier om en nabij de Eur 330.000,- (ex BTW). De onderbouwing van deze 

kosten kunnen wij wederom om eerdergenoemde reden (beschermen belangen) niet verstrekken. Voor het ingestelde 

hoger beroep is een maximum bedrag ad Eur 45.000,- (ex BTW) begroot. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer drs. Th.J.M. 

Wingens, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277 899. 
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