
Den Haag 5 juli 2016  

 

 

Oproep aan de leden van de commissie voor Economische Zaken: 

 

‘Beweeg het kabinet tot onmiddellijke instelling Wts-status  

voor Zuidoost Nederland vanwege ijsstorm en wateroverlast’ 
 

 

 

Een brede coalitie van gemeentebesturen, provinciebesturen, woningcorporaties, 

waterschappen, werkgeversorganisaties, gezondheidsinstanties en landbouworganisaties 

in de provincies Limburg en Noord-Brabant roepen de Tweede Kamer op te erkennen dat 

in Zuidoost-Nederland sprake is van een ramp.  

 

 

Het kabinet moet het getroffen gebied de ‘Wts-status’ geven en via de wet 

Tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) gedupeerde burgers, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven zo snel mogelijk tegemoetkomen.  

 

 

Waarom willen wij dat u in actie komt? 

1. Omdat de overvloedige neerslag van begin tot eind juni onze regio onevenredig 

hard treft. Er was nog nooit zoveel neerslag in één keer gemeten in Nederland, 

terwijl het water op veel plaatsen niet weg kon, land verzadigd raakte en het 

water daardoor dagen op de akkers bleef staan, met als gevolg dat gewassen 

rotten op het land. Voor natuur en landbouwgrond is de overvloedige neerslag een 

sluipmoordenaar: je weet pas over weken en maanden wat de exacte schade is.  

2. Omdat de meteorologische instituten de ijsstorm van 23 juni als een ‘supercel’ 

kwalificeren, een combinatie van harde wind en zware ijsneerslag, waar geen 

burger, maatschappelijke organisatie of bedrijf zich redelijker wijze voor kan 

verzekeren.  

3. Omdat de gevolgen van deze uitzonderlijke natuurverschijnselen in redelijkheid 

niet enkel voor de getroffen burgers en ondernemers gevolgen mogen hebben. 

4. Omdat als gevolg van de aanhoudend overvloedige neerslag en uitzonderlijke 

ijsstorm sprake is van maatschappelijke ontwrichting: 

 kinderen konden niet naar school, 

 mensen zijn psychische overbelast, vrezen voor hun veiligheid, 

 gehandicapten waarvan het vervoer total loss is, raken in sociaal isolement, 

 risico’s voor gezondheid van mens en dier liggen op de loer, 

 mensen zijn onzeker of de verzekering de schade zal dekken, 

 ontslagen medewerkers en tijdelijke werkloosheid, 

 veel boeren en tuinders zien meerdere jaren hun oogst verloren gaan, 

 continuïteit van bedrijven is in het geding,  

 er is geen zicht op herstel voor de korte termijn, 

 de regionale economie langdurig zware klappen krijgt.  

 

 

Wat vragen wij? 

Daarom vragen wij via uw commissie om bij het kabinet aan te dringen het getroffen 

gebied aan te merken als een ramp in de zin van artikel 3 van de wet Tegemoetkoming 

schade bij rampen (Wts). Dit artikel vermeldt dat: “Bij koninklijk besluit kan deze wet 

van toepassing worden verklaard in geval van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de 

Wet veiligheidsregio’s, die van ten minste vergelijkbare orde is als een overstroming door 

zoet water of een aardbeving”.  

 

Door de Wts-status toe te kennen ontstaan:   

 

1. … er mogelijkheden om de onevenredig zwaar getroffen burgers, bedrijven en 

sectoren, individuen en instellingen snel tegemoet te komen in (vervolg)schade 

aan woningen, openbare infrastructurele voorzieningen, gewassen, bedrijfsschade 

etc., die redelijkerwijs niet verzekerbaar was.  



2. … er mogelijkheden ‘werk met werk te maken’, bijvoorbeeld door zonnepanelen 

op de nieuwe asbestvrije daken te leggen en de energietransitie een impuls te 

geven of door stimuleren van innovaties op het terrein van klimaatbestendig 

bouwen en watersystemen klimaatbestendig inrichten dat de voorspelde 

neerslagextremen adequaat beheerd kunnen worden met voldoende ruimte voor 

natuur en landbouw. 

 

De aanmerking van de getroffen regio als rampgebied biedt ook de Europese Commissie  

mogelijkheden voor ondersteuning van gebeurtenissen met de status ‘Nationale ramp’. 

 

 

Schadebedrag 

De hoogte van de schade aan huizen, scholen, auto’s, openbare gebouwen, 

tuinbouwkassen, schuren en stallen, openbare ruimte, natuur, landbouwgrond, etc. is 

nauwelijks te becijferen op dit moment, maar zal oplopen tot een paar honderd miljoen 

euro.  

 

We roepen u op om Zuidoost Nederland niet in de kou te laten staan. 
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