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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg 

de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord 

In afschrift aan: de gouverneur van de provincie Limburg, de voorzitter 

van de Tweede Kamer en de voorzitter van de Eerste Kamer 

Datum 16 juli 2021 

Onderwerp Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) 

Geachte voorzitters, beste Annemarie, beste Antoin, 

Er is sprake van een ongekende situatie in uw regio’s met een grote impact op de 

inwoners. Deze mate van wateroverlast is ongekend, zeker in dit seizoen, en 

naast de emotionele schade is de schade aan eigendommen groot. De beelden 

zijn aangrijpend en maken de ernst van de situatie duidelijk.  

Het kabinet spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop u de bestrijding van 

het hoogwater aanpakt. De inzet van de bewoners en vrijwilligers, de 

veiligheidsregio’s, de gemeenten, de hulpdiensten, waterschappen, 

Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie, de Nationale Reddingsvloot en vele 

anderen is indrukwekkend en verdient respect.  

De situatie in Limburg is dusdanig ernstig dat er sprake is van een ramp als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s. Gelet op de aard en de omvang 

van de ramp heeft het kabinet besloten de Wet tegemoetkoming schade bij 

rampen (Wts) toe te gaan passen. Op deze wijze wil het kabinet de getroffenen 

ondersteunen. De Wts maakt het namelijk mogelijk om, op grond van een nog op 

te stellen ministeriële regeling die wordt toegesneden op de rampsituatie, 

gedupeerden een tegemoetkoming in de geleden materiële schade en de 

gemaakte kosten toe te kennen. Het gaat om een tegemoetkoming en niet om 

een volledige vergoeding. 

De kring van gedupeerden is ruim: particulieren, ondernemers, overheden, 

kerken, stichtingen en verenigingen kunnen, weliswaar onder bepaalde 

voorwaarden, aanspraak maken op een tegemoetkoming. Een belangrijke 

voorwaarde is dat de schade en kosten niet redelijkerwijze verzekerbaar, niet 

verhaalbaar en niet vermijdbaar zijn.  

Er is nog veel onduidelijk op dit moment, ook omdat er nog geen stabiele situatie 

is opgetreden. Pas als de situatie stabiel is, kan het schadegebied worden 

vastgesteld en kan er begonnen worden met het vaststellen van de daadwerkelijk 

geleden schade en de gemaakte kosten. Vooruitlopend op een stabiele situatie in 

Limburg, worden al de nodige stappen gezet om uitvoering te kunnen geven aan 

de Wts. Zo is aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gevraagd 

een zogeheten Quick Scan uit te voeren om een beeld op hoofdlijnen te krijgen 
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van onder meer de mogelijke omvang van de schade en van de schade- en 

kostencategorieën.  

Dit beeld vormt mede input voor de op te stellen ministeriële regeling met daarin 

onder meer de aanduiding van het schadegebied, van de categorieën schade en 

kosten die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, van de  

tegemoetkomingspercentages en van eventuele drempelbedragen. Daarnaast zal 

de ministeriële regeling de procedure beschrijven voor de aanvraag van een 

tegemoetkoming. De RVO gaat de regeling uitvoeren, met inzet van 

onafhankelijke, beëdigde taxateurs om – per aanvraag - de schade vast te 

stellen.  

 

De “Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 

2011” (Staatscourant 2011, 12398) zal, met uitzondering van het destijds 

vastgestelde schadegebied, als vertrekpunt worden genomen voor de op te stellen 

regeling. Het concept van de regeling zal met u worden besproken. Over de 

doorlooptijd tot en met de inwerkingtreding van de regeling kan nu nog geen 

uitspraak worden gedaan, maar u kunt ervan uitgaan dat het met grote 

voortvarendheid wordt opgepakt.  

 

Wij hopen u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd 

en wensen u sterkte bij de verdere bestrijding van het hoogwater.  

 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,  

 

 

 

Ferd Grapperhaus 

 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN  

 

 

 

Drs. A.C. van Huffelen 

 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES 

 

 

 

 

drs. R.W. Knops 

 


