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Excellenties, geachte minister Schouten en Grapperhaus, 

 

Afgelopen dagen hebben zich in verschillende delen van het land en in het bijzonder in de provincie 

Limburg ongekende taferelen voorgedaan. Een verwoestende wateroverlast heeft veel materiële en 

immateriële schade toegebracht. Gelukkig zijn er geen menselijke slachtoffers te betreuren zoals helaas 

wel het geval is in België en Duitsland. Door een goede voorbereiding en met vereende krachten is ook 

vrijwel al het vee tijdig geëvacueerd.  

 

Namens alle getroffen ondernemers in de land- en tuinbouw wil LTO Nederland haar dank en waardering 

uitspreken voor de adequate inzet en betrokkenheid vanuit de verschillende waterschappen alsook 

vanuit ander bevoegd gezag. De oprechte interesse van diverse bewindspersonen en Kamerleden 

tijdens hun bezoek aan de getroffen regio’s heeft goed gedaan.  

 

Invulling ministeriële regeling 

Nu de eerste fase van de ramp achter de rug is komt de fase van acceptatie, inventarisatie van geleden 

schade en werken aan herstel. Het is goed dat het kabinet per formeel besluit en via een brief aan de 

Tweede Kamer heeft laten weten dat de wateroverlast kwalificeert als ramp. Daarmee is de Wet 

tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van het in 

werking treden van deze wet is het opstellen van een ministeriële regeling. Twee belangrijke onderdelen 

van deze regeling zijn (1) het definiëren van het exacte rampgebied en (2) het vaststellen van de 

onverzekerde schade door aangewezen experts.  

 

Definiëren rampgebied 

Het definiëren van het rampgebied gebeurt naar we hebben begrepen nog in de week van maandag 19 

juli. Daarbij is het van belang om een totaaloverzicht van meldingen te hebben zodra het water tot 

beheersbare niveaus is gedaald.  

 

Als LTO Nederland pleiten we voor een ruimhartige definitie van het rampgebied. De meeste schade is 

geleden in de provincie Limburg, maar ook uit onder andere de provincie Brabant en uit de 

stroomgebieden van de grote rivieren zijn meldingen ontvangen van ondergelopen landerijen, stallen en 

bijbehorende schadeposten. LTO verzoekt het kabinet dan ook op zeer korte termijn te komen tot een 

werkbare definitie van het rampgebied die rechtdoet aan geleden schade voorbij provinciegrenzen.  
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Procedure inventarisatie schade 

Naast het vastleggen van het rampgebied is een tweede belangrijke stap het vaststellen van geleden en 

onverzekerde schade door aangewezen experts. Volgens de Wts is het aan het Rijk om die stap te 

nemen. Het gaat daarbij om een brede schade-inventarisatie: van woningen tot stallen tot land tot 

verwond of gedood vee en vernietigde gewassen. 

 

Gelet op een spoedig herstel is het zaak dat deze procedure gecoördineerd, snel en adequaat tot stand 

komt. LTO Nederland doet dan ook het verzoek om urgentie te geven aan allereerst de zwaarst getroffen 

gebieden in Limburg. Daarnaast vragen we urgentie voor gebieden binnen en buiten Limburg die 

getroffen zijn door wateroverlast en waar voedselproductie plaatsvindt. Bij voorkeur vervult een daarvoor 

aangewezen bewindspersoon een coördinerende rol, ook met het oog op het indienen van schade bij het 

Nationaal Rampenfonds. Complete landerijen en weilanden liggen vol met rommel die is meegesleurd 

met het water. Dat brengt het risico mee dat, los van de forse schade aan de oogst, er ook 

verontreiniging op langere termijn plaatsvindt. Snelle actie is dus gewenst.  

 

Met het oog op die urgentie is het zaak spoedig tot uitrol van de schade-inventarisatie te komen. 

Concreet moeten taxaties nu zeer spoedig plaatsvinden, bij voorkeur al deze week in verband met 

bedrijfsvoering en opruimwerkzaamheden. Taxeren kan formeel pas nadat de regeling is gepubliceerd; 

daar zit dus urgentie. Bovendien pleiten we ervoor taxaties in meerdere rondes te laten plaatsvinden om 

zo een zo volledig en nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de schade.  

 

Bijzondere situatie vraagt om stevige respons 

Bijzonder aan deze overstromingen is dat ze in de zomer plaatsvinden waardoor in de land- en tuinbouw 

de schade groter is dan bij de meer ‘ingecalculeerde’ winteroverlast. Veel verzekeringen, ook de brede 

weersverzekering, dekken enkel schade veroorzaakt door hemelwater. Schade die is ontstaan door kwel 

of water dat van hoger gelegen grond naar beneden stroomt is niet verzekerd. Bovendien is het gelet op 

de omstandigheden zaak dat er geen verschil wordt gemaakt tussen zogenaamde binnen- en 

buitendijkse schade. Tenslotte moet rekening worden gehouden met omvangrijke indirect geleden 

schade. Denk aan evacuatie- en repatriëringskosten en kosten geïnvesteerd in het voorkomen van 

schade. Zo is in Velden door burgers en bedrijven veel geïnvesteerd in het verhogen van een dijk over 

een lengte van 6 kilometer.  

 

Veel boeren en tuinders bevinden zich in een lastige situatie die vraagt om een adequate en spoedige 

respons. We vertrouwen erop dat de respons ruimhartig van aard is en niet stokt in bureaucratie of 

onnodige juridisering. De bijzondere omstandigheden verdienen een dergelijke respons.   

 

Aanbod 

Bij de verdere uitwerking van zowel de ingeroepen wet als de uit te werken ministeriële regeling en de 

communicatie hieromtrent bieden LTO Nederland en de drie regionale organisaties hun medewerking 

aan. Veel komt immers aan op de uitwerking de komende weken.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Sjaak van der Tak    Leon Faassen 

Voorzitter LTO Nederland   Bestuurslid LTO Nederland 

      Voorzitter LLTB 

 

 

 

Wim Bens     Dirk Bruins 

Bestuurslid LTO Nederland   Bestuurslid LTO Nederland 

Voorzitter ZLTO    Voorzitter LTO Noord 


