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Kamerbrief appreciatie motie schadeafhandeling Limburg 

 

Aanleiding 
Tijdens het WGO Water is door het lid Beckerman (SP) een motie ingediend die de 
regering verzoekt “verzoekt de regering alles op alles te zetten om te garanderen 
dat de schadeloosstelling nog dit kalenderjaar wordt afgerond.” 
Gezien de verantwoordelijkheid van JenV voor de afhandeling heeft u in het debat 
aangekondigd dat de appreciatie op deze motie nagezonden zou worden.  
 
Bijgaand de Kamerbrief waarmee de Kamer wordt geïnformeerd over het 
standpunt op deze motie (aanhouden tot CD Crisisbeheersing van 1 februari).  

Geadviseerd besluit 
Akkoord gaan met de verzending van deze appreciatie aan de Kamer, mede 
namens M JenV en M EZK. 
 
Kernpunten 
• Er heeft afstemming plaatsgevonden met JenV en EZK over de 

uitvoerbaarheid. 
• De inzet is om zoveel mogelijk schademeldingen nog dit kalenderjaar af te 

handelen.  
• Uitgangspunt bij de afhandeling van de schademeldingen is dat er een balans 

wordt gezocht tussen de menselijke maat, zorgvuldigheid en snelheid.  
• De afhandeling van de schademeldingen kan echter niet altijd met de 

gewenste snelheid plaatsvinden mede vanwege voor de overheid niet-
beïnvloedbare factoren.  

• Zo is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een aantal zaken nog in 
afwachting van informatie van gedupeerden. Ook kan een melding pas in 
behandeling worden genomen als er een definitief besluit is over de 
verzekeringsuitkering.  

• Sommige gedupeerden zijn nog in afwachting van een offerte van een 
aannemer waardoor de afhandeling vertraging oploopt.  

• Verder kan er sprake zijn van juridische procedures die de benodigde tijd in 
beslag nemen.  

• Daarnaast zijn er nog andere, lopende regelingen, op grond waarvan 
gedupeerden in aanmerking kunnen komen voor de tegemoetkoming van de 
schade.  
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• Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de subsidieregeling voor 
ondernemers voor geleden omzetschade die door de provincie Limburg is 
opgesteld. Deze is onlangs, op 24 oktober jl., opengesteld.  

• Hierom kan, ondanks alle inspanningen niet, zoals de motie vraagt, worden 
gegarandeerd dat de schadeloosstelling nog dit jaar wordt afgerond. Het 
ministerie van JenV blijft met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de 
betrokken andere departementen én de Regio in gesprek over de voortgang 
van de afhandeling van de schade. 

Krachtenveld 
Er is vanuit de gedupeerden een grote wens om deze schademeldingen zo snel 
mogelijk af te handelen. 

Toelichting 

De lijn van de appreciatie van de motie is afgestemd in het interdepartementale 
directeurenoverleg inzake de afhandeling van de waterschade Limburg, waarin 
onder andere het ministerie van IenW en de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland zijn vertegenwoordigd. 

Politieke context 
De minister van JenV is eerstverantwoordelijke voor de Wet tegemoetkoming 
schade bij rampen. De brief is afgestemd met JenV en EZK. 

Uitvoering en gevolgen voor de maatschappij 
Zie onder ‘kernpunten’. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief Reactie op de ingediende motie 

2 Motie De ingediende motie 

 
 


