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Motie
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in commissie gehouden interpellatie
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Rampenfonds bij de watersnood van juli 2021
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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellatie van Ludwig Vandenhove;
– gehoord het antwoord van minister-president Jan Jambon;
– gelet op:
1° de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2021 waarin wordt
bepaald dat, wat de hevige regenval van 14 juli tot en met 16 juli 2021
betreft, voor 62 gemeenten voldaan is aan de erkenningscriteria als ramp
en dat, wat de overstromingen van 14 tot en met 17 juli 2021 betreft, dat
voor negen gemeenten het geval is;
2° de beslissing om Herk-de-Stad en Zoutleeuw in geen van beide lijsten op
te nemen, zodat die gemeenten geen aanspraak kunnen maken op een
vergoeding van het Vlaams Rampenfonds hoewel die gemeenten tijdens de
waterramp te kampen hadden met zware wateroverlast;
3° de adviezen van de wetenschappelijk bevoegde instanties, het Koninklijk
Meteorologisch Instituut (KMI), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en
het Waterbouwkundig Laboratorium, op grond waarvan werd vastgesteld
dat in Herk-de-Stad en Zoutleeuw niet voldaan is aan het criterium ‘zware
regenval’, en evenmin aan het criterium ‘overstroming’;
4° de verklaring van de minister-president dat Herk-de-Stad volgens de bepalingen van het decreet geen recht heeft op een erkenning als ramp of op
een tegemoetkoming van de schade door de kunstmatige bres in de Gete
ter hoogte van de grens tussen Herk-de-Stad en Halen, omdat die niet het
rechtstreekse gevolg is van een natuurverschijnsel met uitzonderlijk karakter;
5° de verklaring van de minister-president in commissie dat voor Herk-deStad geen advies gevraagd werd aan de VMM, omdat de problematiek bij
die gemeente over de kunstmatige bres ging;
6° de verklaring van de minister-president in de commissie dat hij bereid is om
daarover met de eerste minister op het federale niveau in overleg te treden
en een oplossing te zoeken voor de getroffen gemeenten die nu buiten het
toepassingsgebied van het Vlaams Rampenfonds vallen;
– overwegende dat:
1° een groot aantal inwoners en landbouwers van Herk-de-Stad en Zoutleeuw
overlast en financiële schade heeft ondervonden, die onmiskenbaar het
gevolg is van de zeer ongunstige weersomstandigheden tijdens de zomer
van vorig jaar;
2° de wateroverlast en schade duidelijk te zien is op videobeelden van die
periode, en ook blijkt uit verklaringen en getuigenissen van de Vlaamse
administraties en ambtenaren, los van de vaststelling dat die overlast blijkbaar niet aan de criteria van het Rampenfonds voldoet;
3° niet alleen de kunstmatige bres in de Gete, maar ook een natuurlijke bres
in de Demer voor veel wateroverlast heeft gezorgd in zowel Herk-de-Stad
als Zoutleeuw, waarmee echter kennelijk geen rekening werd gehouden bij
de beoordeling van de criteria;
4° het uitzonderlijke en ernstige karakter van de watersnood en het veelvoud
aan factoren die de waterschade hebben veroorzaakt, het inwinnen van een
advies van de VMM bij het nagaan van de erkenningscriteria verantwoorden;
5° er vragen kunnen worden gesteld over de manier waarop het criterium
‘hevige regenval’ wordt beoordeeld, nu het KMI en de VMM niet over accurate meetgegevens beschikken voor het grondgebied van de getroffen
gemeenten, en er daardoor vragen kunnen rijzen over de nauwkeurigheid
van het meetnet;
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er samenwerking over de bestuursniveaus heen nodig is om een oplossing
te bieden aan de getroffen inwoners van Herk-de-Stad en Zoutleeuw, die
momenteel door de mazen van het net dreigen te glippen;

– vraagt aan de Vlaamse Regering om:
1° Herk-de-Stad en Zoutleeuw alsnog toe te voegen aan de lijst met gemeenten die een beroep kunnen doen op het Vlaams Rampenfonds, bijvoorbeeld
op basis van beelden en verklaringen van ambtenaren van bepaalde diensten of administraties die de omvang van de wateroverlast aantonen;
2° bij de VMM na te gaan of Herk-de-Stad in aanmerking komt voor een aangepast advies;
3° in overleg te treden met de Federale Regering, onder de bevoegdheid
waarvan de gouverneur heeft gehandeld toen de kunstmatige bres werd
geslagen in de Gete, zodat een oplossing kan worden gevonden voor het
vacuüm waarin de gemeente in kwestie zich momenteel bevindt;
4° de erkenningscriteria voor de tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds
te evalueren en zo nodig bij te sturen om te vermijden dat er een discrepantie ontstaat tussen de vaststellingen op het terrein en de wetenschappelijke
adviezen;
5° de uitbreiding en verfijning van het meetnet te onderzoeken;
6° te investeren en de nodige maatregelen te nemen om de effecten van dergelijke extremere weersomstandigheden te milderen en zo mogelijk te
voorkomen, met inbegrip van de opmaak van een globaal plan voor het
stroomgebied van de Demer en de Gete.
Ludwig VANDENHOVE
Bruno TOBBACK
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