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Eijsden-Margraten: _19 augustus 2021 

Onderwerp: Wateroverlast - regelingen tegemoetkoming schade 

Geachte leden van de raad, 

Zoals eerder medegedeeld, heeft het kabinet op 16 juli besloten de Wet tegemoetkoming 

schade bij rampen (Wis) toe te passen op de watersnood die onze provincie heeft 

getroffen op 13 juli en de dagen daarna. Daarbij zorgde water rondom de Maas, de Geul, 

de Gulp, de Roer, de Swalm, de Niers en zijrivieren en beken tot zeer grote materiële en 

immateriële schade en werd Limburg tot rampgebied verklaard. 

Wet tegemoetkoming schade 

De Wts maakt het mogelijk om te komen tot een op deze rampsituatie toegesneden 

ministeriële regeling voor een tegemoetkoming n geleden materiële schade en gemaakte 

kosten door onder meer de overstromingen in juli van dit jaar. Het kabinet heeft deze 

schaderegeling op vrijdag 13 augustus vastgesteld. De aankondiging van de regeling is 

te Iezen in bijgevoegde kamerbrief en bijbehorende bijlagen. 

Onverzekerbare schade 

Voor alle getroffenen is hun verzekering het eerste aanspreekpunt. De verzekeraars zijn 

reeds gestart met het vergoeden van geleden schade. De Wits is als aanvulling hierop 

bedoeld. Hiermee biedt de rijksoverheid financiële bijstand aan burgers, bedrijve 

organisaties en overheden in het door de watersnood getroffen gebied voor matei 

schade en kosten die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet verwijtbaar zijn. 

   

Samenwerking 

De vastgestelde ministeriële regeling is in samenspraak met de regio tot stand gekomen. 

Voor de overleggen met het Rijk is nadrukkelijk gebruikgemaakt van de informatie die is 

aangereikt door en opgehaald in gesprekken met onder andere gemeenten, 

belangenorganisaties, ondernemers en de beide veiligheidsregio's. De vaste delegatie 

voor de bestuurlijke overleggen met de ministeries bestond uit gouverneur Remkes, de 

burgemeesters Penn-te Strake en Scholten (als vertegenwoordigers van de regio's Zuid- 

Limburg en Limburg-Noord) en een bestuurder van het Waterschap. 
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Nieuwsbericht 

Naast het uitsturen van deze raadsinformatiebrief zal onderstaand nieuwsbericht op de 

gemeentelijke website gepubliceerd worden: 

Het kabinet heeft op vrijdag 13 augustus ingestemd met de schaderegeling om tegemoet 

te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen ín juli 

dit jaar. Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade geleden 

hebben in het vastgestelde schadegebied (zie kaart). 

Gouverneur Johan Remkes: ‘De ramp afgelopen juli heeft enorme materiële en 

immateriële schade aangericht. Voor getroffenen is het van belang dat zij geleden 

schade snel kunnen herstellen en weten hoe zij daarin voor -wat betreft onverzekerbare 

schade- worden tegemoetgekomen. De regeling tegemoetkoming schade zoals die op 

vrijdag 13 augustus is vastgesteld door het kabinet schept die duidelijkheid. In nauwe 

afstemming met de regio is binnen de kaders van de Wet een ruimhartige regeling 

opgesteld die recht doet aan het uitzonderlijke karakter van deze ramp. De wet kent 

echter ook beperkingen waardoor bijvoorbeeld omzetderving voor ondernemers er niet 

onder valt. Het kabinet erkent het door de regio benadrukte belang van dit punt en heeft 

toegezegd hierover met de regio en ondernemers- vertegenwoordigers in gesprek te 

gaan.” 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar 

particulieren, ondememers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van 

hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wis. De RVO voert de 

regeling uit. Dat houdt ín dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en 

namens de minister van Justítie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaald. Kijk 

voor meer informatie en het melden van schade op de website van de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. 

Vervolgoverleg 

Met de op vrijdag 13 augustus vastgestelde ministeriële regeling op basis van de Wts 

eindigt het overleg tussen het Rijk en de regio over de afhandeling van de schade van de 

watersnood niet. In de komende maanden wordt, naast fine-tuning van de uitvoering van 

de vastgestelde regeling, gekeken naar eventuele aanvullende regelingen, onder meer 

op het gebied van de al eerdergenoemde omzetderving voor ondernemers en de 

financiële opgave voor de zwaarst getroffen gemeenten. Ook hierover blijven regio en rijk 

met elkaar n gesprek. Voor al deze onderwerpen wordt momenteel een 

projectorganisatie ingericht, vanuit de Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten. 

Zodra ook op aanvullende thema's uitkomsten gemeld kunnen worden, zullen wij uw raad 

hierover informeren. 
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Nationaal Rampenfonds: Giro 777 en gemeenten verlengen aanvraagtermijn 

Bij de gemeenten zijn tot en met 16 augustus 2021 circa 2000 aanvragen ingediend voor 

een solidariteitsgift van € 1000 uit het Nationaal Rampenfonds (NRF). In gemeente 

Eijsden-Margraten is nog geen aanvraag ingediend. 

Vanwege de vakantieperiode, en vooral vanwege de impact en de gevolgen van de 

overstroming, heeft het bestuur van het NRF, in overleg met BsGW en gemeenten, 

besloten de mogelijkheid tot een aanvraag te verlengen. Dit betekent dat vanaf vrijdag 20 

augustus tot 1 september 2021 via de website van de gemeenten opnieuw de 

mogelijkheid bestaat een verzoek tot eenmalige gift in te dienen. De verlenging van deze 

regeling wordt via de gemeentelijke kanalen, waaronder De Etalage, onder de aandacht 

gebracht. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

  

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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