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Vanaf de dag dat de wateroverlast een feit was op 13 juli 2021 hebben vele vrijwilligers van 

MKB-Limburg ondernemers bijgestaan bij de eerste hulp met hand- en spandiensten, 

organisatie van hulp, organisatie van werkbezoeken van politici en bestuurders en 

belangbehartiging in het kader van tegemoetkoming voor geleden schade door water of 

derving van inkomsten door de overlast of maatregelen als gevolg daarvan. 

Vanaf dag I heeft MKB Limburg hierin samen opgetrokken met HISWA-RECRON, 

KHN & LWV. Gezamenlijk werd steeds afgestemd met de provincie Limburg en de 

betrokken ministeries; vanzelfsprekend speelde de gemeente Valkenburg a/d Geul ook 

een vooraanstaande rol.  

 
Wet Tegemoetkoming Schade bij Hoogwater 
Op 13-8-2021 presenteerde het kabinet de schaderegeling hoogwateroverlast. 

Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, konden in 
aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij: 

• Schade aan vaste en vlottende activa 
• Teeltplanschade 
• Veehouderijschade 
• Opstartkosten 
• 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten) 
• Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn). 

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt 
volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%. 

De problematiek rondom de uitvoering is: 
• Trage voortgang van deze wet door tekort aan schade-experts. 
• Onduidelijkheid over het “lange” droogproces van mergel (waar veel bedrijven in Valkenburg 

op gebouwd zijn). 
• Vertraagde afronding omdat mensen eerst een afwijzing van hun verzekeraar nodig hadden 

om een aanvraag te kunnen doen. 
• Vertraging door tekort aan aannemers waardoor het lang wachten was op alleen al een 

offerte. 
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Tegemoetkoming Omzetschade Wateroverlast 

Op 18-10-2022 presenteerde RVO deze regeling die de Provincie nu uitvoert. MKB-Limburg is 
tevreden over het beschikbare bedrag van €24 miljoen voor ondernemers voor de tegemoetkoming 
omzetschade. Tot de sluiting op 5 december 17:00 uur werden 111 aanvragen ontvangen. In totaal is 

voor € 6.027.611,34 aan subsidie aangevraagd. De aangevraagde tegemoetkoming bedraagt gemiddeld 

€ 54.302,80. 

Momenteel beoordeelt de Provincie Limburg de binnengekomen aanvragen en voorzien zij iedere 

aanvraag van een advies aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg ter besluitvorming. 

Zodra dit proces is afgerond (naar verwachting januari 2023), gaat de Provincie Limburg over tot het 

verzenden van beschikkingen aan de aanvragers. 

MKB-Limburg constateert dat de meeste gedupeerde ondernemers geen aanvraag hebben gedaan. 

Door de vele persoonlijke gesprekken met ondernemers hebben we een vermoeden hoe dit mogelijk is. 

Echter, om de informatie zo objectief mogelijk te ontvangen, heeft onze vereniging geïnvesteerd in 

een onderzoek, waarbij we zoveel mogelijk ondernemers hebben laten benaderen om te vragen of ze 

TOWL hebben aangevraagd en zo nee, waarom (nog) niet. 

Onze vermoedens werden bevestigd. 

Buro Henck heeft een belronde gehouden onder ondernemers waarvan bekend was dat zij 
gedupeerd zijn door de waterramp juli 2021. In het rapport is verwerkt of de ondernemers zich wel 
of niet hebben aangemeld voor de TOWL. Wat zijn de redenen hiervoor?  
  
Uit het rapport blijkt dat de TOWL onvoldoende rekening houdt met het feit dat 

• het hier (zeer) kleine ondernemers betreft 
• de ondernemers nog kapot zijn van de klap van corona 
• de ondernemers bang zijn corona-steun moeten terugbetalen, wanneer ze TOWL 

krijgen 
• het met name ondernemers zijn in de horeca/toerisme, die vanwege de ramp 

gesloten zijn geweest. Daarna minder/geen omzet omdat zij in een rampgebied 
gevestigd waren 

• juli normaalgesproken de topmaand is voor deze ondernemers; diverse getroffen 
ondernemers hebben een seizoenbedrijf c.q. de omzet zou moeten worden gehaald 
in de maanden dat de ramp zich voltrok. Bijv. een camping of jachthaven. De huidige 
regeling houdt hiermee geen rekening.  

• er noemenswaardige uitzonderingen zijn: startende ondernemers die op de dag van 
de opening dicht moesten 

• veel ondernemers niet eens op de hoogte zijn van het feit dat de regeling bestaat 
• veel ondernemers denken dat de regeling toch niet voor hen bedoeld zal zijn. 

• bedrijven zouden gecompenseerd moeten worden voor de omzetderving 
voor de daadwerkelijke periode dat ze zijn gesloten en niet omgerekend naar 
een percentage van het kwartaal. Horeca bedrijven die alles op alles hebben 
gezet om snel weer open te kunnen zijn om ook de economie in de nabijheid 
weer te laten draaien (bakkers, slagers etc.) zijn de dupe van de regeling zoals 
hij nu is. 



  
Omdat er nog vele ondernemers omzetschade hebben, maar nog geen aanvraag gedaan hebben, 
heeft MKB -Limburg een vraag gesteld en een aanbod gedaan aan de Provincie Limburg en RVO. 
Het onderzoek is bijgevoegd. 
 
Vraag van MKB-Limburg 

- Zou de regeling verlengd of weer opengesteld kunnen worden? 

Nadrukkelijk willen we hier melding maken van de door de (landelijke) overheid gecreëerde 
verwachting; zo meldde de premier dat er snel & barmhartig zal worden gecompenseerd. In de ogen 
van de getroffen ondernemers alsmede van de genoemde partijen, MKB, KHN, LWV & HISWA-
RECRON is dit niet het geval. De genoemde cijfers tonen dit aan. Het gaat hier ook om vertrouwen 
van ondernemers is de overheid.   

- Zou de regeling kunnen worden bijgesteld zodat ook seizoenbedrijven hierop aanspraak 
kunnen maken?  

 
 
Aanbod van MKB-Limburg 
MKB-Limburg is bereid om ondernemers te benaderen en hen in de arm te nemen om de aanvraag in 
te vullen en de Provincie in de uitvoering van de regeling bij te staan. 
 
Deze vraag en dit aanbod hebben we op 28-11-2022 neergelegd bij de Provincie en 
vertegenwoordigers van EZK. Wij wachten nog op de heropening van de regeling en op de acceptatie 
van ons aanbod. 
 
Advies MKB-Limburg 
Zet MKB-Limburg in de uitvoering van regelingen meer in. MKB-Limburg kan ondernemers in de arm 
nemen om aanvragen in te dienen. Binnen de huidige regeling TOWL bestaat ruimte om MKB-
Limburg in te zetten hiervoor. 
 
 

 


