Afsluitbaar Open Rijnmond – discussie 27 jan 2010

Discussie (1)
Welke factoren bepalen de faalkans van een stormvloedkering of
rivierkering? De sluizen bij IJmuiden hebben een lagere faalkans dan de
Maeslantkering. Is de faalkans een functie van de scheepvaartdoorvaarcapaciteit, of simpelweg van het prijskaartje?
Kan het buitendijks gebied binnen de beweegbare
hoogwaterkeringen wellicht ooit gerekend worden tot
binnendijks gebied? Als het buitendijks overstromingsrisico binnen de
beweegbare keringen kleiner zou worden dan in het binnendijks gebied, is
het wellicht aantrekkelijk om waterschapsbelasting en ander beleid gelijk
te trekken met het binnendijks gebied.
Welke rol speelt internationaal prestige in de alternatieven
afweging? En als die rol significant is, zijn onder architectuur ontworpen
beweegbare hoogwaterkeringen iconischer dan onder architectuur
ontworpen multifunctionele dijken?

Discussie (2)
Welke rol speelt het lokale buitendijks adaptief bouwen in de
afweging van de alternatieven op regionaal niveau? Misschien is
buitendijks adaptief bouwen gunstiger dan ophogen of schade pakken,
maar de vraag is hoe significant dat is in de regionale/nationale afweging.
Kunnen we bij een afsluitbaar open Rijnmond nog steeds adaptief
bouwen? Adaptief bouwen is een oplossing voor waterveiligheid, maar
door de aantrekkelijke beleving lijkt het wel eens een doel op zich te zijn
geworden. Moeten we dat doel niet loskoppelen?
Is het wel verstandig om buitendijks bouwen te stimuleren in een
regio met krimp? Misschien leiden buitendijkse hoogwaardige
waterwoningen wel tot binnendijkse leegstand. Ook hier is het weer de
vraag of dit effect significant invloed heeft op de alternatieven afweging.

Discussie (3)
Wat te doen met de Waal? Een afsluitbaar open Rijnmond houdt de zee
buiten, maar het rivierenprobleem verschuift richting het oosten. Hoeveel
ruimte is er nog op de Waal?
Wat zijn de relaties tussen de overstromingsveiligheidsalternatieven met de alternatieven voor de zoet-zout
huishouding in de zuidwestelijke delta? Misschien is het lucratief om
met een rivierkering in de Nieuwe Maas zoutindringing in de Hollandse
IJssel tegen te houden.
Heeft het zin om nu al een pasklaar antwoord te hebben op een
zeespiegelstijging van 1m30? Bij 1m30 vallen er klappen: bij de
scheepvaart, buitendijks en/of in de dijkzones. Er is pas van een gedragen
oplossing te spreken, als er een politiek debat heeft plaats gevonden. Het
is de vraag, hoe ver we daar nu al in moeten gaan.

