
              

 
 
 
 

 
 
Call to action 

Gevolgen watersnood Limburg, juli 2021:  
regeling omzetderving noodzakelijk 
 
Aan   Kabinet & Tweede Kamerleden 
Van  HISWA-RECRON, KHN, MKB, LWV en LLTB 
Onderwerp  Gevolgen watersnood juli 2021 voor Limburg & haar bedrijven 
Datum  16 december 2021 
 
 
Inleiding 
Juli 2021: Hevige regenval en overstromingen teisterden Zuid-Nederland. Dit leverde veel materiële-, 
economische schade en veel menselijk leed op voor zowel ondernemers als gasten.  

 
Het is hier ramp óp ramp! 
 

Motie Graus / Van Kent 
Vorige week hebben de Kamerleden Graus (PVV) & van Kent (SP) motie nr. 35/420 ingediend: 
“Noodpakket banen en economie”. In de – kamerbreed gesteunde - motie wordt het kabinet 
opgeroepen Limburgse ondernemers met gezwinde spoed middels een ruimhartige 
omzetdervingsregeling tegemoet te komen.  
 
Ondergetekenden willen u vragen om op te komen voor de getroffen ondernemers in Limburg die na 
bijna een half jaar nog steeds niet gecompenseerd zijn voor het verlies aan omzet en nauwelijks voor 
materiële schade.    
 
Regeling omzetderving noodzakelijk 
De watersnood heeft onze sectoren bovenmatig zwaar getroffen door de samenloop met de corona 
maatregelen. Bedrijven hebben met name in Q3, 2021 schade geleden. Onder coördinatie van de 
Provincie Limburg werken de genoemde partijen samen om tot een geschikte regeling rond 
omzetderving te komen.  
 
Wat ondernemers verwachten is perspectief. Er is een verwachting gecreëerd. De premier, op 
bezoek in het getroffen gebied, sprak van een ruimhartige compensatie voor dit tot ramp verklaarde 
gebied. Ook de toenmalige Gouverneur, Johan Remkes, betuigde zijn medeleven en riep het kabinet 
in september op tot de vlotte vorming van een regeling voor omzetderving voor het einde van 2021. 
In zijn schrijven benadrukte hij het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Q3 en Q4. Hij 
eindige zijn brief door te benadrukken dat het bij voorbaat uitsluiten van Q3, niet past bij het 
gezamenlijk ingezette proces.  
 



Zomer 
In de genoemde motie Graus / van Kent wordt in de overwegingen ook gesproken over het feit dat 
de ramp plaatsvond in de zomer; een jaargetijde waarin horeca, recreatie- en andere 
seizoensafhankelijke bedrijven het grootste deel van de(en soms enige) omzet van het jaar behalen.  
Voorts wordt in de motie Graus / van Kent ook geconstateerd dat de Wet tegemoetkoming schade 
bij rampen (WTS) omzetderving niet dekt en de NOW- en TVL-regelingen de misgelopen omzet 
onvoldoende dekken;  
KHN, MKB-Limburg, LWV (VNO-NCW) & HISWA-RECRON stellen bij hun leden vast dat de echte 
schade is geleden in Q3. Ontegenzeggelijk dient het zwaartepunt van de schade regeling daar te 
liggen. Mochten later, bij de verwerking bij RVO, doublures worden gesignaleerd, dan worden deze in 
goed overleg opgelost.  
Opgemerkt moet ook worden dat er bedrijven in de uiterwaarden gelegen zijn, welke zwaar 
getroffen zijn door de watersnoodramp. Daar ook landbouwbedrijven, gelegen in de uiterwaarden 
gecompenseerd worden, is het niet meer dan redelijk dat voor recreatiebedrijven dezelfde lijn wordt 
getrokken. En is ook passend bij de ferme uitspraak ‘ruimhartig compenseren’.   
 
Conclusie 
• De watersnood heeft de het Limburgse bedrijfsleven bovenmatig zwaar getroffen door de 

samenloop met de coronamaatregelen. Bedrijven hebben met name in Q3, 2021 schade geleden.  
• Door de coronamaatregelen is de liquiditeit van deze bedrijven sterk afgenomen. En de 

omzetderving ook nog van toepassing is op het voorjaar van 2022. 
• De onverwachte omzetderving heeft een groot effect op investeringsmogelijkheden in de 

toekomst.  
• De getroffen bedrijven liggen vanzelfsprekend in hetzelfde gebied waar straks wordt gewerkt aan 

het toekomstbestendiger maken van het stroomgebied. Hiervoor heeft men ook dit 
investeringskapitaal nodig. M.a.w. nu geen hulp aanbieden heeft consequenties voor de 
toekomst.  

 
Onze vraag: 
In de eerder genoemde motie Graus/Van Kent wordt gesproken over ‘gezwinde spoed’.  
Kan het kabinet hieraan gehoor geven en met name de omzetschaderegeling Q3 volwaardig en naar 
de geest van de wet (en de uitspraken van de premier en gouverneur) meenemen?  
 
 
LWV / VNO-NCW      MKB Limburg      HISWA-RECRON      Koninklijke Horeca Nederland  LLTB 


