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7LWHO � Tegemoetkoming gedupeerden dijkdoorbraak Wilnis
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Bijlage(n): motie Wilnis 2 van 8 september 2003

,QOHLGLQJ
Op 8 september jongstleden hebben PS een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht een
voorstel te doen om gedupeerden van de dijkdoorbraak in Wilnis substantieel tegemoet te komen
(motie Wilnis 2). Volgens de motie moet de bijdrage van de provincie aanvullend zijn op de
schadevergoeding uit de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) en
bestemd zijn voor gedupeerden die onverwijtbaar tussen wal en schip dreigen te vallen of een
substantiële eigen bijdrage moeten betalen. Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan de motie.
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Besluit van 8 december 2003 tot tegemoetkoming van gedupeerden van de dijkdoorbraak in Wilnis

Provinciale staten van Utrecht;

Op voorstel van gedeputeerde staten van 25 november 2003, dienst WEM, nummer 2003wem005599i;

Overwegende dat:

met de motie ‘provinciale bijdrage schadetegemoetkoming dijkdoorbraak Wilnis‘ van 8 september
2003 statenbreed de wens is geuit om gedupeerden van de dijkdoorbraak tegemoet te komen;

de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) een aanzienlijk deel van de
geleden schade in Wilnis zal vergoeden;

aanvullingen op WTS-uitkeringen wettelijk niet zijn toegestaan;

de aard van de niet gedekte schade geen volledige vergoeding door de provincie rechtvaardigt;

de Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis zich richt op dezelfde groep gedupeerden als in de
motie verwoord;

Besluiten:

1. 150.000,-- te storten in het fonds van de Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis
2. de uitkering van vergoedingen aan gedupeerden over te laten aan deze stichting
3. deze bijdrage te dekken uit de algemene middelen van de provincie
4. de motie Wilnis 2 van 8 september 2003 als afgehandeld te beschouwen.

voorzitter,

griffier,



PS2003BEM54 -4-



PS2003BEM54 -5-

7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 september jongstleden een
op Wilnis toegespitste schaderegeling vrijgegeven die is gebaseerd op de Wet Tegemoetkoming
Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). De regeling voorziet in vergoeding van schade aan
woning en inboedel en van kosten die voor evacuatie en opruimwerkzaamheden zijn gemaakt. Schade
aan tuinen komt niet voor vergoeding in aanmerking, omdat deze buiten de reikwijdte van de WTS
valt. Schade aan auto’s en woonboten valt buiten de regeling omdat deze ‘redelijkerwijs verzekerbaar’
is. Schade die wel binnen het domein van de WTS valt wordt niet voor honderd procent vergoed; er is
sprake van maximum vergoedingspercentages (meestal 90%). In de regeling is bepaald dat
aanvullingen van derden op WTS-vergoedingen weer van de uitkering zullen worden afgetrokken. In
de gemeente De Ronde Venen is inmiddels een particulier rampenfonds opgericht dat circa

150.000 heeft ingezameld.

De totale schade als gevolg van de dijkdoorbraak is nog niet bekend. De eerste globale schattingen
wijzen uit dat circa 3,5 miljoen euro aan schade is geleden door particulieren. De schade voor de
gemeente De Ronde Venen (aan o.a. wegen, kabels en leidingen) bedraagt circa 6 miljoen. Daarnaast
heeft AGV ruim vijf miljoen euro schade geleden. De omvang van de particuliere schade die niet door
de WTS-regeling gedekt wordt is ongeveer 860.000. Dit is schade aan woonboten (circa 210.000),
auto’s ( 30.000) en tuinen ( 620.000). Exacte gegevens over het schadebeeld waren bij het schrijven
van dit voorstel nog niet bekend. Voor de afhandeling van WTS-claims zullen alle schadegevallen nog
een keer worden langs gelopen door de schadetaxateur. Medio december worden meer gegevens
bekend.

Het college stelt voor invulling te geven aan motie Wilnis 2 door 150.000,-- te storten in het
particuliere rampenfonds. Met het bekend worden van het schadebeeld en de inhoud van de WTS-
regeling voor Wilnis stond het college voor een principiële afweging. Enerzijds wenst het college
tegemoet te komen aan de oproep die statenbreed is gedaan om gedupeerden te helpen en die door het
college is onderschreven. Anderzijds is inmiddels duidelijk geworden dat de WTS een groot deel van
de schade vergoedt. Aanvullingen op WTS-uitkeringen door de provincie zijn niet toegestaan. Naar
het zich laat aanzien is de schade die – zoals in de motie wordt genoemd  - ‘onverwijtbaar’ niet gedekt
kan worden, beperkt. De schade die buiten de werking van de WTS-regeling valt is naar het oordeel
van het college niet zodanig essentieel dat allesomvattende dekking door de provincie gerechtvaardigd
is. Gedupeerden hadden bovendien de gelegenheid zich tegen de meeste schade te verzekeren. Bij
eerdere rampen als de MKZ en de vogelpest zijn aanmerkelijk schrijnender gevallen binnen de
provinciegrenzen geregistreerd, waaraan de provincie geen financiële bijstand heeft verleend.
Beantwoording van motie Wilnis 2 staat derhalve niet op zichzelf, maar verdient een bredere
beschouwing op de rol die de (provinciale) overheid dient te spelen in situaties waarin individuen door
onfortuinlijke omstandigheden schade lijden. Tegen deze complexe achtergrond heeft het college na
ampele overweging gekozen voor een bijdrage in de vorm van een storting in het particuliere
rampenfonds. Naar het oordeel van het college is in de gegeven situatie 150.000,-- een passende
bijdrage aan gedupeerden in Wilnis. Met de bijdrage geeft het college uiting aan zijn betrokkenheid
met de gedupeerden in Wilnis, zonder de suggestie te onderschrijven dat de provincie in beginsel bij
rampsituaties publieke middelen moet inzetten om particulieren YROOHGLJ schadeloos te stellen.

%HRRJG�HIIHFW
Met dit voorstel worden gedupeerden van de dijkdoorbraak financieel gesteund. Daarmee wordt motie
‘Wilnis 2’ van 8 september 2003 over de dijkdoorbraak Wilnis afgehandeld.
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����'H�PRWLH�URHSW�RS�RP�JHGXSHHUGHQ�WH�VWHXQHQ
De motie roept op de gedupeerden van de dijkdoorbraak in Wilnis tegemoet te komen. GS steunen
deze wens en geven met dit voorstel gevolg aan de motie. Met een tegemoetkoming uit het
rampenfonds wordt de pijn verzacht voor gedupeerden die hun schade niet volledig vergoed zullen
krijgen van de WTS.

�����+HW�YRRUJHVWHOGH�EHGUDJ�GRHW�UHFKW�DDQ�GH�HUQVW�YDQ�GH�RQJHGHNWH�VFKDGH
De WTS vergoedt het merendeel van de schade. Schade die niet door de WTS-regeling wordt gedekt
betreft schade aan tuinen en schade aan roerende zaken die particulier verzekerbaar waren. Naar het
oordeel van GS schept de provincie een ongewenst precedent als zij zich verantwoordelijk acht voor
een volledige vergoeding van dergelijke schade. Middelen van de provincie dienen bij hoge
uitzondering te worden ingezet voor vergoeding van schade die particulieren lijden.

�����+HW�UDPSHQIRQGV�ULFKW�]LFK�RS�GH]HOIGH�GRHOJURHS�DOV�GH�PRWLH
Van aanvullingen op de WTS – door bijvoorbeeld de resterende tien procent bij een maximaal
vergoedingspercentage van 90% te vergoeden - kan geen sprake zijn omdat de WTS dit niet toetstaat.
Dergelijke aanvullingen worden van de rijksbijdrage afgetrokken en voegen per saldo dus niets aan de
schadevergoeding toe. Schadevergoeding door derden mag zich alleen richten op schadecategorieën
die volledig buiten het domein van WTS vallen. Voor het particuliere rampenfonds geldt dezelfde
beperking als voor de provincie.

����+HW�UDPSHQIRQGV�LV�JRHG�LQ�VWDDW�HHQ�UHFKWYDDUGLJH�YHUGHOLQJ�WH�EHSDOHQ
De Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis wordt op professionele wijze bestuurd door
deskundigen die de lokale situatie in Wilnis en de details van de ramp goed kennen. De stichting is
daarmee de aangewezen partij om te bepalen op welke wijze de middelen rechtvaardig kunnen worden
verdeeld.

.DQWWHNHQLQJHQ
Wanneer de provincie geld ter beschikking stelt aan het particuliere rampenfonds krijgt deze stichting
de verantwoordelijkheid voor de verdeling van publieke middelen. Met de stichting zullen daarom
afspraken worden gemaakt over de wijze waarop achteraf inzicht wordt verschaft in de besteding. De
verantwoordelijkheid voor het vaststellen van toewijzingscriteria ligt bij de stichting.

)LQDQFLsQ
De benodigde middelen van dit voorstel worden ten laste gebracht van de algemene middelen van de
provincie.

5HDOLVDWLH
De bijdrage zal gestort worden op de rekening van de Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis.

%LMODJHQ
Motie provinciale bijdrage schadetegemoetkoming dijkdoorbraak Wilnis (8 september 2003)

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


