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Samenvatting

De Quick-scan niet-primaire keringen van de STOWA uit 2002 leidde tot het inzicht bij provincies
en waterschappen dat een visie op regionale keringen gewenst was, die voldoende houvast
geeft aan de beheerders en toezichthouder. Dit was de aanleiding voor het opstellen van een
visie op de regionale keringen. Via interviews en bronnenonderzoek is de voorliggende visie tot
stand gekomen. Deze visie is gebaseerd op een inventarisatie van bestaande kennis en recente
ontwikkelingen op het gebied van regionale keringen. De visie is een bouwsteen in het traject
om als provincies en waterschappen gezamenlijk te komen tot normering en positionering van
regionale keringen. Het doel is dan ook de regionale keringen bestuurlijk op de kaart te zetten
en de totstandkoming van normering van regionale keringen te faciliteren. De doelgroepen zijn
de bestuurders en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor toezicht en beheer van
regionale keringen: provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Dit neemt niet weg dat diverse
waterschappen en provincies al bezig zijn met dit traject. De visie kan dit proces versterken.
Regionale keringen kunnen grofweg ingedeeld worden in drie groepen: de keringen die
buitenwater keren maar geen primaire waterkering zijn, de keringen die ander water keren, en
droge keringen.
Over de actuele toestand van regionale keringen is, in vergelijking met de primaire keringen,
weinig bekend. Om de actuele toestand te kunnen bepalen van regionale keringen is het van
belang over gegevens te beschikken over deze keringen. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij
de beheerder.
Bij het bepalen van de gewenste toestand zijn de gevolgen van mogelijk falen (schade en
slachtoffers) en de waterstaatkundige situatie (bijvoorbeeld mogelijke innundatiediepte) van
belang.
De waterkeringbeheerder, waterschap of regionale directie van Rijkswaterstaat, is verantwoordelijk
voor aanleg, beheer en onderhoud van de regionale keringen in zijn beheersgebied. Voor de
waterschappen zijn actuele leggers en keuren essenteel, alsmede een waterkeringbeheerplan.
De provincie is toezichthouder op de waterschappen. De provincie heeft dus als taak de zorg
voor regionale waterkeringen door reglementen bij een waterschap onder te brengen. Door
schaalvergroting en professionalisering is de rolverdeling veranderd. Het is daarom wellicht
wenselijk om provinciale verordeningen op de waterkering en waterhuishouding en reglementen
van de waterschappen hierop aan te passen.
Rijkswaterstaat heeft regionale waterkeringen in beheer die van bovenregionaal belang kunnen zijn
(bijvoorbeeld compartimentering, ligging nabij woonwijk). De provincies kunnen deze regionale
keringen wel aanwijzen maar er vooralsnog geen toezicht op uitoefenen.
Er is voldoende wettelijk instrumentarium voorhanden om de regionale waterkeringen, in beheer
bij de waterschappen, aan te wijzen, te normeren en te handhaven.
In dit rapport wordt een visie gegeven op normering regionale keringen. Om te komen tot
normering en toetsing van regionale keringen zijn verschillende stappen nodig. De eerste stap
is het bepalen van het stelsel op regionale keringen. De keuze voor een bepaald stelsel kan
gebaseerd worden op de functies van de regionale kering en de mogelijke gevolgen van een
eventueel bezwijken.
De volgende stap is dat de beheerder het stelsel van regionale waterkeringen voorlegt aan
de provincie. In zijn rol als toezichthouder kan de provincie (delen van) dit stelsel aanwijzen en
vastleggen op basis van een provinciale ordening.
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Het normeren van- regionale keringen is de verantwoordelijkheid van de provincies. De technische
ontwikkelingen binnen de veiligheidsbenadering van primaire waterkeringen tonen dat de
risicobenadering hiervoor een goede handreiking kan bieden. De werkgroep is van mening dat
zo’n benadering ook goede mogelijkheden biedt voor de normering van regionale keringen. Bij
de ontwikkeling van normen is gebiedskennis van essentieel belang. Tevens is bij het opstellen
van normen voor de regionale waterkeringen logische samenhang met de normering van zowel de
primaire waterkeringen als van wateroverlast door extreme regenval gewenst.
Het grootste voordeel van normering is gelegen in het bieden van een handvat voor beleid en
handhaving.
Op basis van gegevens bepaalt de beheerder de hoogte en stabiliteit van regionale keringen in
zijn gebied. Vervolgens vergelijkt de waterkeringbeheerder de resultaten met de norm. Hieruit
blijkt welke regionale keringen voldoen en welke niet, hetgeen de beheerder aan de provincie
rapporteert. Vervolgens behoort de beheerder de niet aan de norm voldoende keringen te
versterken of met een andere oplossing komen om de gestelde norm te halen.
Op dit moment bestaat er geen landelijk vastgesteld instrumentarium om zowel de normering
als de toetsing te kunnen uitvoeren. Voor bepaalde groepen regionale keringen zijn handvatten
beschikbaar, zoals de IPO-Richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden.
Een fasering binnen de voorgestelde stappen is altijd mogelijk. Gezamenlijk vastgestelde
handreikingen voor normeren en toetsen kunnen ondersteuning bieden bij normering en toetsing.
De ontwikkeling van deze handreikingen wordt aanbevolen. Het bestaande gedachtegoed kan
gebruikt worden op de korte termijn bij de normering van regionale waterkeringen.
Het vaststellen van normen is een bestuurlijke aangelegenheid. De techniek van het normeren is
hierbij ondersteunend. Normering maakt het veiligheidsniveau inzichtelijk voor alle betrokkenen.
De keuze van de norm heeft, naast technische, ook financiële en maatschappelijke consequenties.
De norm wordt uiteindelijk bepaald door een afweging te maken van de kosten (dijkverbetering)
en de baten (kans x reductie van schade). Het wordt aanbevolen om een gedegen onderbouwing
te maken van de keuze voor een bepaalde norm, afhankelijk van de functie van de waterkering en
de mogelijke gevolgen bij falen.
Over veiligheidsniveaus van regionale keringen zal gecommuniceerd worden met de burger.
Hierbij moet het volgende worden betrokken: de burger maakt geen onderscheid tussen
wateroverlast en waterveiligheid; de inhoudelijk deskundige maakt een onderscheid tussen water
van boven (neerslag), van onder (grondwater), van west (zee) of van oost/zuid (rivieren). Bij de
communicatie over de normering van regionale waterkeringen wordt aanbevolen eenzelfde aanpak
te laten volgen als bij de normering van wateroverlast. Hierbij dient tevens de relatie gezocht
te worden met andere communicatie op het gebied van water. Ten slotte wordt aanbevolen
belanghebbenden (ondermeer de burgers en gemeenten) actief te betrekken wanneer de
consequenties van normering zichtbaar worden in de leefomgeving.
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In augustus 2002 is het STOWA-rapport Quick-scan niet-primaire keringen gepresenteerd. In
deze quick scan is de feitelijke informatie over regionale keringen opgenomen. De in het rapport
geschetste belangen die door regionale keringen worden verdedigd en de daarmee gemoeide
financiën, zijn aanleiding geweest voor provincies en waterschappen om te komen tot een visie op
de regionale keringen, die voldoende houvast geeft aan de beheerders en toezichthouders om hier
werk van te maken.
Er zijn veel verschillende soorten niet-primaire waterkeringen, waarvan vele aspecten onduidelijk
zijn: wat is de functie, wie is verantwoordelijk, wie beheert ze, wat is de toestand en onder welk
juridisch regime valt de waterkering? Daarnaast speelt het probleem van normering van de
regionale keringen, de relatie met primaire keringen, regionale wateroverlast, ruimtelijke ordening
en de langetermijneffecten van klimaatverandering en bodemdaling.
In een aantal gebieden is de waterstand al genormeerd, waarmee de hoogte van de kade impliciet
genormeerd is. Voor een ‘droge dijk’ zal het moeilijker zijn de normwaterstand te bepalen. Een
aantal waterschappen en provincies heeft al een start gemaakt met de normering van regionale
keringen.
Bovenstaande aspecten worden in deze visie aangesneden. Deze visie is gebaseerd op een
inventarisatie van bestaande kennis en recente ontwikkelingen op het gebied van regionale
keringen.

1.1 Voorgeschiedenis
Sinds de hoogwaters van 1993 en 1995 hebben de werkzaamheden aan de primaire waterkeringen
veel van de beschikbare tijd van de waterschappen gevraagd. Na het Deltaplan Grote
Rivieren werd in 1996 de Wet op de waterkering van kracht, die naast de aanzet tot verdere
dijkverbeteringen ook een volledig uitgewerkt pakket aan verplichte beheersinstrumenten bevatte.
Voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van leggers, beheersregisters en de uitvoering van de
toetsing op veiligheid van primaire waterkeringen.
De extreme regenvallen in 1994, 1998 en 2000 hebben de aandacht nadrukkelijk naar het
thema ‘wateroverlast door extreme neerslag’ getrokken. Sinds die gebeurtenissen is het beleid
Waterbeheer 21e eeuw nadrukkelijk in beeld gekomen en is het Nationaal Bestuursakkoord
Water ondertekend (2003). Sinds het van kracht worden van de Wet op de waterkering in 1996
hebben de beheerders veel tijd en energie geïnvesteerd om gegevens aan te leveren voor de
eerste ronde Toetsing van primaire waterkeringen. Van recentere datum zijn de werkzaamheden
voor de projecten Ruimte voor de Rivier, Veiligheid Nederland in Kaart, Referentie Alternatief
Dijkverbeteringen en Hoogwater Informatie Systeem.
De aandacht van waterkerend Nederland is het laatste decennium vooral gericht op de primaire
keringen. Ten aanzien van niet-primaire keringen is, na het afronden van het systematische
boezemkade-onderzoek, veel minder gebeurd. Zo is in 1998 de IPO Richtlijn ter bepaling van het
veiligheidsniveau van boezemkaden verschenen en heeft de STOWA een aantal publicaties over
beheersaspecten van niet-primaire keringen uitgebracht. Er ontbrak echter een urgentie om het
beheer (inclusief normering en toetsing) van deze keringen systematisch te organiseren.
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1.2 Belang van normering
Er zijn problemen met het handhaven van regionale keringen, vooral in historisch gegroeide
situaties van stads - en dorpsbebouwing op of vlak naast de waterkering. Binnen die
bebouwingsconcentraties is het veelal niet haalbaar nieuwbouw te weigeren of over te gaan tot
het verwijderen van de aanwezige bebouwing. Enerzijds is dit een gevolg van ongewenste situaties
uit het verleden, die vrijwel niet meer zijn terug te draaien, anderzijds komen die problemen voort
uit het ontbreken van regelgeving. Recent falen van regionale keringen bij Wilnis, Terbregge en
het bijna falen bij Stein illustreren het belang van een goed beheer van regionale keringen.
Normering heeft tot doel duidelijkheid te scheppen voor de burger, de beheerder en de
bestuurder. De norm geeft enerzijds het maatschappelijk gewenste beschermingsniveau. Daarnaast
biedt de norm helderheid aan de beheerder over aanleg en beheer van deze keringen.
Het geïnvesteerd vermogen in de door niet-primaire keringen beschermde gebieden is aanzienlijk
gestegen. Tevens is het inwoneraantal significant toegenomen. Het belang van deze keringen is
navenant toegenomen. Dat geldt dus ook voor het belang van een normering.
Het vaststellen van normen is het begin van een uitgebreid traject. Regels ten aanzien van
ontwerp, toetsing en beheer van niet-primaire waterkeringen zijn nodig om verder invulling
te geven. De beheerder heeft behoefte aan gereedschap voor aanleg, beheer, toetsing en
verbetering.
Het lijkt voor de hand liggend om voor de niet-primaire keringen een zelfde methodiek te volgen
als die van de primaire keringen. Er is immers veel kennis over en ervaring met de primaire
keringen voorhanden. De vertaalslag naar de niet-primaire keringen mag echter niet worden
onderschat en worden overgeslagen. Het belang van niet-primaire keringen is van een andere
orde dan die van de primaire. Dit rechtvaardigt de aanbeveling om, indien gekozen wordt voor
een soortgelijke aanpak, dit een beperktere versie te laten zijn.
Uitgaande van een normering kan de gewenste hoogte en stabiliteit van niet-primaire keringen
bepaald worden. Indien deze gecombineerd wordt met de actuele situatie, kan de omvang van de
tekortkomingen van niet-primaire keringen in Nederland worden vastgesteld.

1.3 Doel en doelgroep
De visie is een bouwsteen in het traject om als provincies en waterschappen gezamenlijk te komen
tot normering en positionering van regionale keringen. Het doel van deze visie is dan ook de
regionale keringen bestuurlijk op de kaart te zetten en de totstandkoming van normering van
regionale keringen te faciliteren.
De doelgroep van deze visie zijn de bestuurders en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn
voor toezicht en beheer van regionale keringen: provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.
Beleidsmedewerkers staan voor de opgave om, in nauw overleg met beheerders en belanghebbenden, het normeren van regionale keringen vorm te geven en de consequenties daarvan
in beeld te brengen. Het is de verantwoordelijkheid van bestuurders om vervolgens besluiten te
nemen.
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1.4 Werkwijze
De visie is geschreven door de Werkgroep regionale keringen, die bestaat uit een afvaardiging van
IPO Vakberaad hoogwaterbescherming, de Uniewerkgroep waterkeringen, de beleidsmedewerker
Waterkeringen van de Unie van Waterschappen, de projectleider waterweren van de STOWA en
de TAW-coördinator. De werkgroep is in april 2003 gestart. Na de gebeurtenissen in Wilnis en
Terbregge zijn de werkzaamheden in een versnelling gekomen.
Als eerste stap zijn diverse waterschappen bevraagd hoe zij hun regionale keringen beheren en
wat hun verwachtingen van een visie zijn (zie bijlage 1). Vervolgens zijn de eerste hoofdstukken van
de visie geschreven. Na terugkoppeling met enkele experts en het raadplegen van literatuur zijn
de resterende hoofdstukken geschreven.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van regionale keringen, waarbij de grote diversiteit
van regionale keringen opvalt. De sterkte en belasting op regionale keringen, alsmede de
gevolgen van een mogelijk falen, komen aan de orde in hoofdstuk 3. Voor een natuurgebied zijn
de gevolgen immers van een andere orde dan voor een woonwijk of stad. In hoofdstuk 4 staat
het huidige juridische kader beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de stap gemaakt naar normering
en wordt een visie gegeven op dit proces. Normen kunnen worden opgesteld afhankelijk van de
functie van de kering, de daaraan gerelateerde sterkte en belasting en de gevolgen van mogelijk
falen. In hoofdstuk 6 komen de bestuurlijke afweging en de communicatie aan de orde. Hier zijn
consequenties aan verbonden, die in dit hoofdstuk de revue passeren. Ten slotte zijn alle conclusie
en aanbevelingen te vinden in hoofdstuk 7.2. Functies van regionale waterkeringen
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2

Functies van regionale
waterkeringen

2.1 Begripsbepaling regionale keringen
In de Nederlandse taal wordt een grote variëteit van termen gebruikt voor de grondlichamen
die binnen Nederland een waterstaatkundige taak vervullen. Vanuit een rijke geschiedenis is een
terminologie ontstaan die verschillen in functies en locaties aanduiden, maar op een manier die
niet uniform wordt gehanteerd. De diverse organisaties die door de werkgroep zijn geïnterviewd
blijken verschillende definities te hanteren voor de in hun gebied aanwezige keringen. De
systematiek achter de gebruikte terminologie wordt binnen de afzonderlijke organisaties wel
consequent gehanteerd en blijkt intern daardoor goed bruikbaar.
Om tot een visie op normering voor regionale keringen te kunnen komen, is het van belang om
het geldingsbereik van de werkzaamheden af te bakenen.
In deze visie is een regionale kering een niet-primaire waterkering die is opgenomen in
de legger/keur van het waterschap en/of is aangewezen op basis van een provinciale
verordening. Daaronder vallen niet alleen de ‘natte’ (kades langs bijvoorbeeld
boezemwateren), maar ook de ‘droge’ waterkeringen.
Deze omschrijving geeft nog niet aan wat het belang is dat door de kering wordt gediend en
op grond van welke overwegingen een kering wordt opgenomen in een legger of provinciale
verordening. Regionale waterkeringen zijn in deze omschrijving vooralsnog alle niet-primaire
waterkeringen, die een waterkeringbeheerder (waterschap, Rijkswaterstaat) in beheer heeft.
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De belangrijkste regionale waterkeringen zullen door provincies in de periode 2004-2006 worden
aangewezen en worden genormeerd. De provincies hechten er aan om de term regionale kering
uiteindelijk te beperken tot de door de provincies bij provinciale verordening aangewezen en
genormeerde regionale keringen. Aldus ontstaat er dan een stelsel van primaire, regionale en
overige waterkeringen.

2.2 Functies van regionale keringen
Vanuit de mogelijke functies van waterkeringen kunnen de volgende groepen
worden onderscheiden.
Groep

Groepsbenamingen

Functie

1

Zomerkades en voorlandkeringen

Keringen, die buitenwater keren,
maar geen primaire waterkering zijn

2

Boezem- en polderkaden, dijken langs
regionale rivieren, langs kanalen,
wateropslagbekkens

Keringen, die ander water keren

3

Secundaire dijken, slaperdijken, compartimenteringsdijken, landscheidingen

Droge keringen

Naast een waterstaatkundige functie kunnen regionale keringen ook andere functies vervullen.
Van beheerders wordt verwacht dat zij bij de uitvoering van hun taken hier rekening mee houden.
De overige functies worden aan het einde van dit hoofdstuk benoemd.

Groep 1 Keringen, die buitenwater keren, maar geen primaire waterkering zijn
Zomerkades
Zomerkades hebben een meervoudige functie. Zij vervullen een functie bij de stroomgeleiding,
samen met de kribben in de rivier en beïnvloeden als zodanig de morfologie van de rivier.
Zomerkades spelen ook een rol ter bescherming van gebieden die voor de primaire keringen zijn
gelegen.

Voorlandkeringen
Deze groep van keringen beschermen buitendijks gelegen gebied tegen overstroming. In een
aantal gevallen zijn ze onderdeel van de primaire waterkering.

Groep 2 Keringen, die ander water keren
Boezemkaden
Een boezem is het geheel van watergangen dat met elkaar is verbonden, maar van het buitenwater
is afgesloten, waarop het water uit lager gelegen polders wordt uitgeslagen en /of het water op
lager gelegen polders wordt afgelaten. Boezemkaden liggen langs een boezem en beschermen
enerzijds de lager gelegen poldergebieden tegen hoger liggend boezemwater en houden
anderzijds de boezem intact.
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Wateropslag
Gebieden voor wateropslag worden omringd door dijken. Het kan gaan om de dijken rond grote
drinkwaterreservoirs zoals ze voorkomen in de Biesbosch. Hoewel dat in Nederland wat minder
aan de orde is, zouden zij ook kunnen dienen voor het vormen van een bekken ten behoeve van
energiewinning. Ook retentiegebieden kunnen worden begrensd door keringen en vallen binnen
deze groep.

Waterkeringen langs kleine rivieren
Veel zijrivieren worden in hun loop begrensd door waterkeringen, terwijl zij afwateren op een van
de grotere rivieren. Hoewel afvoeren en waterstandsfluctuaties van deze zijrivieren veel kleiner zijn
dan die van grote rivieren, kunnen overstromingen ook hier grote gevolgen hebben. De dijken, die
deze rivieren binnen hun oevers houden, hebben niet de status van primaire waterkering, maar wel
dezelfde functie.

Kanaaldijken
Kanalen van een haven naar de sluis in de primaire keringen moeten bedijkt zijn wanneer zij
door relatief laag liggende polders lopen. Watervoeringen met diverse andere functies worden
begrensd door waterkeringen indien zij (lokaal) door lager gelegen gebied lopen.

Scheiding van oppervlaktewater
Polderkaden en landscheidingen zijn termen die vanuit het verleden resteren. Hun huidige functies
zijn gelegen in het scheiden van gebieden met verschillende oppervlaktewaterstanden. Daarnaast
dienen zij ter scheiding van stroomgebieden.

Groep 3 Droge keringen
Wanneer de primaire keringen falen, spelen droge keringen een belangrijke rol. Dit zijn vaak oude
zee- en polderdijken, die in vroeger tijd de oudere polders beschermden tegen buitenwater, vaak
secundaire keringen genoemd. Ook met de keringen op deltahoogte en de rivierdijken veiliger
dan ooit tevoren behouden ze hun nut. Naast deze groep droge keringen zijn er ook keringen die
een compartimenteringfunctie vervullen of functioneren als landscheiding.

Reservedijk/slaperdijk
Als de kering relatief dichtbij de primaire kering ligt, is het mogelijk dat deze op verschillende
manieren een positieve bijdrage levert aan de veiligheid bij het falen van de primaire kering
(komberging, tegendruk bij welvorming, afremmen bresgroei). Daarom zijn de hoogte en stabiliteit
van dit soort keringen afgeleid van de normering van de primaire keringen.

Compartimenteringdijk
Een compartimenteringdijk deelt een dijkring in kleinere eenheden. Deze kering moet dus in staat
zijn om, in geval van falen van de primaire kering, inundatie van delen van de dijkringgebied te
vertragen of te voorkomen. De snelle stijging van de waterstand voor deze keringen in relatie tot
de stabiliteit verdient de nodige aandacht.
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2.3 Functies van regionale waterkeringen tijdens calamiteiten
Rampenbestrijding: evacuatieroute
Waterkeringen zijn vanuit de aard van hun functie hooggelegen lijnvormige elementen met een
aansluiting op de primaire keringen die het dijkringgebied omringen. Bovendien dragen ze meestal
een weg of onderhoudspad. Dat maakt ze uitermate geschikt om als vluchtweg te dienen. De
capaciteit van deze dijkwegen is veelal beperkt. Daar waar deze keringen hun kerende functie
verloren hebben en er coupures in voorkomen kan ten behoeve van deze functie worden voorzien
in het slaan van (tijdelijke) bruggen.

Toegangsroute en uitvalsbasis voor redding en reconstructie
Na inundatie van een gebied zal er een reddingoperatie op gang komen. De effectiviteit van de
hulpverlening wordt vergroot door een uitvalsbasis binnen het gebied. Hooggelegen elementen
tegen of nabij een waterkering kunnen hiertoe dienen. Veel regionale en provinciale wegen liggen
op regionale keringen.

Aanvoerroute voor waterbouwkundige materialen
In geval van inundatie kan via de regionale keringen materialen naar de dijkbres worden vervoerd.
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3

Sterkte, belasting en gevolgen

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de sterkte en belasting van regionale keringen, alsmede
de gevolgen van mogelijk falen. Gecombineerd met kansen kan hiermee inzicht worden verkregen
in de risico’s van falen van regionale keringen (risico = kans x gevolg). Er is voor een apart
hoofdstuk gekozen, omdat het hier feiten betreft, die relevant zijn voor normering.

Sterkte en belasting
Om een goede beoordeling van de technische toestand van regionale keringen te verkrijgen, is
het van belang om te beschikken over gegevens van de regionale keringen. Voor het vaststellen
van de sterkte zijn gegevens nodig van de dijksamenstelling, de kruinhoogte, bekleding,
maaiveldhoogte, de ondergrond en de ligging van de bodem van het naastliggende water. Voor
het bepalen van de belasting zijn gegevens nodig van de waterstanden (zoals boezempeilen,
polderpeil, meerpeilen), stroming, golven en eventuele externe invloeden.
Diverse waterkeringbeheerders hebben recente gegevens over de hoogte van hun keringen; veruit
de meeste beheerders hebben geen gegevens van de stabiliteit. Bij de gegevensverzameling zal
dus de nadruk liggen op de stabiliteit.
De eerste stap bij de bepaling van de toestand van regionale keringen is het inwinnen van
gegevens. Gezien het grote belang ligt hier een verantwoordelijkheid bij de beheerder.

Gevolgen, gerelateerd aan grondgebruik
Voor een analyse van het belang van regionale keringen kan gekeken worden naar de gevolgen
van mogelijk bezwijken (schade en wellicht ook slachtoffers) en naar de waterstaatkundige situatie.
Voor gevolgen is het grondgebruik een belangrijke indicator. Hierbij valt onderscheid te maken
naar stedelijk gebied (woningen, bedrijven), landbouw, recreatie, natuur, etc. Het aantal inwoners
en de economische schade leveren objectieve gegevens voor nadere beschouwing.
De waterstaatkundige situatie is de tweede indicator voor de bepaling van het belang
van een regionale kering. De volgende factoren spelen hierbij een rol:
• Aanvoer van water (compartimentering van het watersysteem kan dit beperken);
• Inundatie door zout of zoet water;
• Grootte van het inundatiegebied;
• Mogelijkheid tot compartimentering;
• Diepteligging van het inundatiegebied ten opzichte van de waterstand;
• Mogelijkheden voor evacuatie;
• Rol die de waterkering speelt in de rampenbestrijding
(bijvoorbeeld vluchtweg of aan-/afvoerroute).
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4

Juridisch kader,
toetsing en toezicht
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Dit hoofdstuk beschrijft het huidige juridisch kaden en geeft een inventarisatie van het bestaand
wettelijk instrumentarium, dat gebruikt zou kunnen worden. Bij deze beschrijving is de nadruk
gelegd op de rollen van waterschappen en provincies. Er wordt niet ingegaan op de toezichtsrol
van de provincies op Rijkswaterstaat als beheerder van regionale keringen. De provincies kunnen
echter geen toezicht uitoefenen op de regionale directies van Rijkswaterstaat.

4.1 Provinciaal toezicht
De wettelijke taken van de provincie worden beheerst door de rolverdeling, die is vastgelegd
tussen waterschappen en provincie. De provincie heeft als taak de zorg voor regionale
waterkeringen door reglementen bij een waterschap onder te brengen. Dit vanuit het feit dat
de zorg voor (regionale) waterkeringen een kerntaak is van een waterschap (artikel 2 van de
Waterschapswet).
De provincie heeft het toezicht op de waterschappen (artikel 133, lid 3 van de Grondwet).
In feite zijn er twee soorten toezicht:
• Preventief in de vorm van goedkeuring van bijvoorbeeld beheersplannen, peilbesluiten en
kostentoedelingsverordening;
• Repressief in de vorm van vernietiging en schorsing (van bepaalde besluiten). Hieronder valt ook
een meer positieve wijze van het uitoefenen van toezicht uitgevoerd door het geven van een
aanwijzing.
Verbijzondering van het toezicht is terug te vinden in de Provinciewet (artikel 154) en de
Waterschapswet (artikel 148 en 156). Dit toezicht wordt ingevuld door de verplichting in de
waterschapsreglementen, dat daarbij te nemen besluiten aan gedeputeerde staten moeten worden
gemeld. Het middel om zo nodig te corrigeren is schorsing en vernietiging. In het rijtje van uiterste
middelen valt ook de bevoegdheid van GS om staking van de uitvoering van waterstaatswerken
te bevelen, die in strijd met het algemeen of het provinciale belang zijn (artikel 37 Waterstaatswet
1900) en noodzakelijke waterstaatswerken en voorzieningen te gelasten als waterbeheerders in
gebreke blijven (artikel 38 Waterstaatswet 1900).
Bij gevaar kunnen GS opdracht geven om op te treden (artikel 74 van de Waterstaatswet 1900).
Onder gevaar wordt verstaan: omstandigheden waaronder de goede staat van een of meer
waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te komen.
Naast provinciaal toezicht heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de rol van
oppertoezichthouder.

4.2 Verantwoordelijkheden en instrumenten
Door de schaalvergroting en de professionalisering van de waterschappen is de gezagsverhouding
tussen provincies en waterschappen de afgelopen 10 jaar veranderd. Zo is het gezamenlijk
voorbereiden van plannen nu dagelijkse praktijk. De rolvastheid van betrokkenen is bij deze
samenwerking wel een aandachtspunt, daar anders de toezichtrol van de provincie kan
vervagen. Het is daarom wellicht wenselijk om provinciale verordeningen op de waterkering
en waterhuishouding en reglementen van de waterschappen hierop aan te passen.
Mogelijke instrumenten hiervoor zijn periodieke veiligheidsrapportages, methodieken van
veiligheidstoetsingen, actualiteit van leggers en voortgang van versterkingswerken.
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Om het beheer en onderhoud van regionale keringen goed en efficiënt te kunnen uitvoeren zijn
actuele leggers en keuren zonder meer vereist. De keuren bij de meeste waterschappen zijn veelal
actueel. Anders is het gesteld met de leggers en beheerplannen waterkeringen voor regionale
waterkeringen. Door de vele fusies en het op orde brengen van de leggers voor de primaire
waterkeringen zijn er achterstanden ontstaan bij het actualiseren van leggers van regionale
waterkeringen. Ook het opstellen van beheerplannen waterkeringen is voor waterschappen
belangrijk, omdat waterschappen hierin hun beleid ten aanzien van waterkeringen verwoorden en
zij bij juridische procedures beter gesteld staan.
Het maatschappelijk belang van regionale keringen is de afgelopen decennia fors toegenomen
door verdergaande verstedelijking en toegenomen investeringen. Hierdoor is de schade (en
wellicht ook slachtoffers) van een mogelijk falen van een regionale waterkering toegenomen.
Daardoor is het besef gegroeid dat de betrokken overheden hun verantwoordelijkheden nemen en
heldere afspraken maken over normeren en het versterken van regionale waterkeringen. Hiervoor
biedt het bestaande wettelijk kader voldoende mogelijkheden voor aanwijzen, normeren en
handhaven. Het initiatief hiervoor ligt bij de provincie.
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5

Visie op normering
van regionale keringen

Dit hoofdstuk beschrijft de visie waarmee regionale waterkeringen genormeerd kunnen worden.
Er wordt een overzicht gegeven van factoren, die gebruikt kunnen worden bij het bepalen van
stelsels en normen.

5.1 Het bepalen van het stelsel van regionale keringen
De eerste stap is het bepalen van het stelsel van regionale waterkeringen. Hiertoe brengt de
waterkeringbeheerder de regionale keringen en de functies in kaart. Uiteraard moet hiertoe
bekend zijn welke grondlichamen waterkerend kunnen zijn. Dit is zeer gebiedsafhankelijk. Tevens
is hierbij de samenhang tussen verschillende waterkeringen van belang. Zo ontstaat inzicht
hoe het regionale systeem het water kan keren bij mogelijk falen van regionale en/of primaire
waterkeringen.
Aandachtspunt bij het bepalen van het stelsel van regionale keringen zijn mogelijke toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen, zoals stadsuitbreiding.
Uitzonderingen op regionale keringen, met waterkeren als primaire functie zijn:
• keringen langs kanalen en wateren die gebruikt worden voor scheepvaart en recreatie.
In sommige gebieden vervullen deze keringen geen functie in het watersysteem, maar is de
beheerder er wel voor verantwoordelijk;
• grondlichamen en cunetten met andere primaire functies, zoals spoordijken (vervoer),
die ook een waterkerende functie kunnen vervullen.
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Een verdere verfijning kan gemaakt worden door de keringen met een zeer klein belang buiten
beschouwing te laten. Voorbeelden van hiervan zijn kleine keringen, zoals landscheidingen,
zomerkades en polderkades, die een klein en onbebouwd gebied beschermen, en voormalige
waterkeringen, die geen waterkerende functie meer kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat een deel
van de kering ontbreekt. Het beheer van deze regionale keringen kan hij tevens vastleggen in zijn
waterkeringbeheerplan.
De tweede stap is het verzamelen en vastleggen van gegevens over hoogte en stabiliteit, bij
voorkeur in leggers en beheersregisters. Zodoende heeft de waterkeringbeheerder inzicht in de
actuele situatie van zijn regionale keringen. Van de regionale keringen is, zeker in vergelijking met
de primaire keringen, op dit moment weinig bekend.
Uiteraard dient de beheerder het stelsel van regionale keringen periodiek te actualiseren.

5.2 Aanwijzen van regionale keringen
De volgende stap is dat de beheerder het stelsel van regionale waterkeringen voorlegt aan
de provincie. In zijn rol als toezichthouder kan de provincie (delen van) dit stelsel aanwijzen en
vastleggen op basis van een provinciale ordening.

5.3 Normeren van regionale keringen
Het normeren van regionale keringen is de verantwoordelijkheid van de provincies. Per definitie
is normering een arbitrair, dus bestuurlijk, proces. In de interviews (zie bijlage 1) hebben de
waterschappen aangegeven grote behoefte te hebben aan een formeel vastgestelde norm, of een
actualisering van de reeds gehanteerde normen.
De technische ontwikkelingen binnen de veiligheidsbenadering van primaire waterkeringen
tonen dat de risicobenadering hiervoor een goede handreiking kan bieden. De werkgroep is van
mening dat zo’n benadering ook goede mogelijkheden biedt voor de normering van regionale
keringen. Voordelen van een risicobenadering zijn het denken in risico’s (dat aansluit bij de
belevingswereld van burger en bestuurder) en de mogelijkheid verbeteringsmaatregelen te
identificeren op basis van een economische optimalisatie van het te beschermen gebied (geeft
inzicht in het onderscheidend belang van regionale keringen). Op basis van deze benadering kan
een normstelsel ontwikkeld worden waarmee regionale keringen genormeerd kunnen worden. Dus
een strengere norm voor die keringen waarvan de gevolgen van een mogelijk falen groter zijn.
Normering is tevens afhankelijk van de functie die de regionale kering vervult. Ten slotte lijkt een
logische samenhang met normering wateroverlast door extreme regenval en normering van de
primaire keringen gewenst.

5.4 Toetsen en verbeteren van regionale keringen
Op basis van gegevens bepaalt de beheerder de hoogte en stabiliteit van regionale keringen in
zijn gebied. Vervolgens vergelijkt de waterkeringbeheerder de resultaten met de norm. Kaders
voor deze toetsing ontbreken op dit moment.
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Uit de toetsing blijkt welke regionale keringen voldoen en welke niet, hetgeen de beheerder
aan de provincie rapporteert. Vervolgens behoort de beheerder de niet aan de norm voldoende
keringen te versterken of met een andere oplossing komen om de gestelde norm te halen.
Indien de normen gebaseerd zijn op risico’s, behoren andere dan versterkingsmaatregelen tot de
mogelijkheden, zoals het compartimenteren van een boezem of van het beschermde gebied.

5.5 Huidig instrumentarium
Op dit moment bestaat er geen landelijk vastgesteld instrumentarium om zowel de normering als
de toetsing te kunnen uitvoeren. Handreikingen voor toetsing, ontwerp en beheer zijn gewenst.
Aanzetten hiertoe zijn beschikbaar vanuit de IPO-richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van
boezemkaden. Dit document geeft zowel een indicatie van normen voor regionale waterkeringen
als een aanzet tot de wijze van toetsen. Deze richtlijn sluit aan bij de TAW leidraad Toetsen van
Boezemkaden en omvat een hoogte- en stabiliteitstoets.
Vanuit de STOWA is een inventarisatie gemaakt van alle normenstelsels, die een raakvlak hebben
met regionale keringen (bijvoorbeeld primaire keringen, wateroverlast). Bijlage 2 geeft hiervan
een overzicht. Het blijkt dat er landelijk geen vastgestelde systematiek is voor het vaststellen van
normen en toetsen van regionale keringen.
Uitgaande van de groepsindeling van regionale keringen (zie hoofdstuk 2) wordt in bijlage 3
aangegeven welke bestaande instrumenten gebruikt kunnen worden als hulpmiddel voor de
bepaling van normen en het toetsen van regionale keringen.
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6

Bestuurlijke aandachtspunten
en communicatie

In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke aandachtspunten en de communicatie beschreven bij
het vaststellen van normen voor regionale keringen. Vanuit de techniek is het goed mogelijk om
regionale keringen in een gebied te benoemen en in te delen in groepen, al naar gelang de functie
en de waarde van het achterliggende gebied (zie bijlage 2). De afweging die moet plaatsvinden
om regionale keringen te normeren is echter geen zuiver technisch-inhoudelijke discussie. Hier
liggen naast juridische, ook maatschappelijke, economische en financiële consequenties aan ten
grondslag. In dit hoofdstuk wordt hiervan een overzicht gegeven. Tevens is het van belang om niet
alleen normen vast te stellen, maar hierover ook te communiceren met de belanghebbenden in het
gebied. De tweede paragraaf geeft hiertoe een aanzet.

6.1 Bestuurlijke aandachtspunten
Regionale waterkeringen hebben als doel het achterland (burgers en hun have en goed) te
beschermen tegen overstromingen of wateroverlast. De laatste tijd staat veiligheid van vele
sectoren sterk in de publieke belangstelling. Het lijkt erop dat de veiligheid die tegen overstroming
geboden wordt relatief laag is in vergelijking met andere veiligheidsrisico’s (LPG-stations en
vuurwerkfabrieken).
In het verleden gemaakte keuzes kunnen ter discussie gesteld worden. Welk risico moet de
overheid dragen en wat is hierin de verantwoordelijkheid van de burger? Een andere vraag is of,
door het toegenomen geïnvesteerde vermogen én de bevolkingsgroei sinds de jaren 60, de in de
wet vastgelegde kansen voor overstromingen verder verkleind dienen te worden. Hierin speelt ook
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het bewust gebruiken van compartimentering en noodoverloopgebieden een rol. Deze landelijke
discussie zal niet losstaan van de discussie over normering van regionale waterkeringen.
Daarnaast staat de normering van regionale wateroverlast als gevolg van extreme regen in de
belangstelling. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Ook deze
normering kan niet los gezien worden van de normering van regionale waterkeringen. Een zekere
koppeling of afstemming is gewenst (zie bijlage 3).
Voor de regionale keringen is veelal nog geen norm bepaald. Deze keringen zijn in het verleden
ontstaan (door inklinking) of aangelegd (zoals in het kader van de BWO). De keringen worden
beheerd en onderhouden door waterschappen en Rijkswaterstaat. Nu, onder meer na de
gebeurtenissen in Wilnis en Stein, de veiligheid tegen overstromingen opnieuw tegen het licht
gehouden wordt, is het van belang om te weten wat de kwaliteit van de keringen is én welke
veiligheid deze kering moet kunnen bieden.
Het stellen van een norm voor een kering is een goede methode om deze gewenste kwaliteit te
kunnen beoordelen (toetsen) en handhaven. Een risicobenadering is één van de mogelijkheden
voor het bieden van een kader.

Techniek
Het ontwikkelen van een norm voor een waterkering kan een zuiver technisch-inhoudelijke
aangelegenheid zijn. Als de regionale keringen, die in een provinciale verordening staan,
beschouwd worden vanuit technisch oogpunt, dan kunnen functies toegekend worden aan deze
keringen, zoals besproken in hoofdstuk twee. Ook kunnen de gevolgen uitgerekend worden van
een mogelijk bezwijken van een kade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat een boezem
in open verbinding kan staan met open water. Door de gevolgen in kaart te brengen kan een
kering in een bepaalde categorie ingedeeld worden. Als zowel de functie als het gevolg bekend
zijn van regionale keringen, kan een norm bepaald worden. Voor de bepaling van deze norm zijn
methoden en technieken op de markt. Gebiedskennis bij de ontwikkeling van deze normen is
hierbij van essentieel belang.
Binnen korte tijd kan, vanuit technisch oogpunt gezien, een dergelijke norm ontwikkeld worden.
Maar wat zijn de consequenties van het stellen van een dergelijke norm? Dat is in de praktijk geen
zuiver technische aangelegenheid. De techniek zal de toeleverancier zijn van mogelijke normen
en consequenties, maar zij zal de normstelling niet bepalen. Dat is het primaat van de politiek,
die afhankelijk is van het maatschappelijk draagvlak en de financiële consequenties. Dit wordt
hieronder nader beschreven.

Maatschappelijk
Het stellen van een norm voor een bepaald type waterkering heeft maatschappelijke
consequenties. Het kiezen van een norm kan betekenen dat een bepaalde kering versterkt moet
worden. In het beschermde gebied zijn naast het veiligheidsbelang ook andere belangen. In
stedelijke gebieden zijn economische belangen hoog. Hier kunnen veel bedrijven en industrieën
gevestigd zijn. Ook in minder stedelijke gebieden zijn bedrijven gevestigd. Als gekeken wordt
naar deze gebieden, er vanuit gaande dat zij gelijke functie hebben vanuit waterstaatkundig
oogpunt, zou het op het eerste gezicht logisch lijken het stedelijke gebied een zwaardere norm
te geven. Hierbij wordt impliciet de vraag gesteld of twee bedrijven uit verschillende gebieden
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(stedelijk, landschappelijk) anders beschermd moeten worden. Het stellen van een dergelijke norm
kan gevolgen hebben voor waarden van een gebied. Aan de andere kant kan het een impuls
betekenen voor een gebied als daar een hoge veiligheid gegarandeerd wordt.
Als tweede voorbeeld kan het landschappelijke belang genoemd worden. Een kering kan al vele
jaren zonder enig probleem een woonwijk vlakbij water beschermd hebben. Uit een technische
analyse voor de normstelling kan blijken dat de dijk voor de gewenste veiligheid opgehoogd zou
moeten worden. Dit kan betekenen dat de bewoners hun uitzicht kwijt zijn op het water. Dit kan
maatschappelijk gezien een onwenselijke keuze zijn (landschappelijke inpassing).
Naast deze twee voorbeelden kunnen de andere belangen gedefinieerd worden, zoals recreatie,
natuur- en milieu, landbouw en cultuurhistorie.

Financieel
Voor de waterschappen is het beheer en onderhoud van de regionale keringen vooral gericht
op het handhaven van de status quo. De keringen hebben een bepaalde stabiliteit en hoogte.
Het handhaven van de status quo heeft zelden ter discussie gestaan. Want de keringen
hebben het (bijna) altijd gehouden. In de loop der tijd is het echter geïnvesteerde vermogen
en de bevolkingsgroei achter de kering toegenomen, zonder dat de bijbehorende gewenste
veiligheid ter discussie gesteld werd. Bij het stellen van de norm komt deze discussie tot
uiting.
Bij het inhoudelijk bekijken van de normstelling zal de gewenste hoogte en stabiliteit van een
kering bepaald worden vanuit veiligheidsbelang. Als deze exercitie voor het gehele beheersgebied
uitgevoerd wordt, kan dit een aanzienlijk kadeversterkingsprogramma betekenen. Indien een
regionale kering niet voldoet zijn, naast versterkingen, alternatieve beheersmaatregelen mogelijk,
zoals maatregelen op het gebied van peilbeheer, maalcapaciteit, compartimentering of inrichting
van de polder.
In de besluitvorming rond de normstelling zullen de mogelijkheden voor grootschalige
kadeversterkingen meegenomen moeten worden. Hier hangt immers een financieel kaartje aan,
dat iemand moet gaan betalen. Op basis van praktijkervaring worden de kosten van versterkingen
van regionale waterkeringen met grond geschat op € 500.000 tot € 1.000.000 per kilometer. De
kosten zijn onder meer afhankelijk van het gebied (landelijke, stedelijk), de grondsoort (zand, klei,
veen) en de functies die zich op de waterkering (fietspad, weg) bevinden.
In principe komen deze kosten voor rekening van de waterschappen. De kosten zouden via de
omslagbelasting aan de burger doorberekend kunnen worden. Bij hoge kosten kan, met behulp
van een prioritering, fasering in de versterkingen aangebracht worden. Voor prioritering biedt de
risicobenadering (economische) handvatten.

Resumerend
Het toekennen van een norm maakt inzichtelijk welke bescherming bepaalde gebieden genieten,
aan de waterkeringen zelf hoeft wellicht niets te veranderen. Het bepalen van de norm is niet
alleen een veiligheidsissue, maar hierbij spelen andere belangen een minstens zo belangrijke rol.
Het stellen van normen, waarop vervolgens getoetst kan worden, kan grote financiële gevolgen
hebben voor de waterkeringbeheerder. Ten slotte kan gesteld worden dat het kiezen van normen
een bestuurlijke keuze blijft, ondanks alle technisch-inhoudelijke ondersteuning.
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Welke norm uiteindelijk aan een kering wordt toegekend is een afweging van kosten en baten.
Immers, de baten (kans x reductie van schade) moeten opwegen tegen de kosten (dijkverbetering).
Wanneer een voorlopige norm is gekozen, kan deze afweging worden gemaakt en eventueel
worden besloten de norm aan te passen. Wanneer ‘schade’ ook (veel) ‘slachtoffers’ betekent,
worden de baten groter dan de kosten geacht en is een hoge norm aanvaardbaar.
Indien een regionale kering niet voldoet zijn, naast versterkingen, alternatieve beheersmaatregelen
mogelijk, zoals maatregelen op het gebied van peilbeheer, maalcapaciteit, compartimentering of
inrichting van de polder.

6.2 Communicatie
In de vorige paragraaf is gesteld dat een norm inzichtelijk maakt welke bescherming bepaalde
gebieden genieten. Dit geldt in ieder geval voor de waterkeringbeheerder, maar niet voor burgers
en andere belanghebbenden. De externe communicatie tijdens en na de besluitvorming rond het
vaststellen van normen is een belangrijk aandachtspunt. Het vaststellen van de norm is het primaat
van de politiek. Vanuit de techniek kan een achterliggend kader worden aangereikt.

Situatieschets
Het doel van het project is te komen tot een normering van regionale keringen. Daaraan vooraf
gaat het komen van een definiëring van regionale keringen. Pas als het systeem klaar is zou
gecommuniceerd kunnen worden over de uitkomsten van de normering (project communicatie).
In dit stadium is het doel van communicatie het verkrijgen van medewerking voor de normering
regionale keringen van de direct betrokkenen: waterschappen en provincie (procescommunicatie).

Overwegingen procescommunicatie
Het communiceren over de veiligheid en overlast bij het falen van de dijken kan niet los gezien
worden van andere veiligheidsaspecten die in de belangstelling staan van de media. Denk hierbij
aan het communiceren over wateroverlast/Waterbeheer 21e eeuw bij de waterschappen en
provincies zelf én de landelijke aandacht in de media over veiligheid van andere sectoren.
De meeste waterschappen zijn wel overtuigd van het belang van de normering regionale keringen.
Het is echter belangrijk dat waterschappen ook daadwerkelijk aan de slag gaan. Zij zullen daartoe
geënthousiasmeerd moeten worden en van voldoende informatie worden voorzien. Het zijn echter
de provincies die verantwoordelijk zijn voor de normering regionale keringen. Ook zij zullen dus
geënthousiasmeerd moeten worden en van voldoende informatie worden voorzien. In de regio is
overleg en samenwerking tussen waterschappen en provincie van groot belang. Er moet echter
niet gewacht worden op elkaars initiatief. Provincies en waterschappen kunnen afdoende worden
bereikt via de reguliere kanalen van de beide instanties.
Het systeem van normering van de regionale keringen moet uiteindelijk aanhaken bij de normering
regionale wateroverlast. Er moet daarom een logische afstemming zijn tussen hen die bezig
zijn met de normering wateroverlast en hen die werken aan de normering secundaire keringen.
Wellicht dat binnen de bestaande structuren van WB21 mogelijkheden zijn.
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Op dit moment is landelijk communiceren over de normering regionale keringen sec niet
opportuun (wel in het geheel van communicatie over veiligheid). Een belangrijke doelgroep
van communicatie in de regio zijn in dit stadium wel de gemeenten. Dit in het kader van de
gemeentelijke bestemmingsplannen. Maar ook in het kader van de informatie naar inwoners in een
later stadium.

Overwegingen bij de projectcommunicatie
Het accent van de communicatie over de (gevolgen) van de nieuwe normering dient uiteindelijk
in de regio te liggen. De communicatie dient zich vanzelfsprekend te richten op specifieke
doelgroepen. Ook dient aandacht besteed te worden aan de risico’s. Gemeenten dienen actief
benaderd te worden. Gemeenten dienen betrokken te worden bij het besluitvormingsproces
over de uiteindelijke normtoekenning. Daarnaast dienen zij als intermediair in het verstrekken van
informatie aan de burger.
Actieve communicatie richting burgers kan in het eerste stadium over het algemeen beperkt
blijven. Communicatie kan plaatsvinden op aanvraag (information on demand). De informatie
wordt niet actief gecommuniceerd, maar is voor geïnteresseerden laagdrempelig, overzichtelijk
en makkelijk toegankelijk. Als de (her)normering ingrijpende effecten heeft in een gebied dient
daar wel actief en doelgroepsgewijs over gecommuniceerd te worden. Het thema veiligheid raakt
burgers direct.
Bij het vaststellen van normen in de regio is het van belang dat regionale communicatie met
belanghebbenden in een vroeg stadium plaatsvindt.

Algemeen
In de regio geniet integrale communicatie de voorkeur. Daar dient aansluiting gezocht te worden
bij de publiekscampagne Nederland leeft met water.
Het wordt aanbevolen om bij de ontwikkeling van de normering terughoudendheid te zijn in de
communicatie naar de burger over de normering op zich. Landelijk zal het echter een van de
onderdelen van het communiceren over veiligheid zijn. Zodra de gevolgen van de normering
zichtbaar worden voor de leefomgeving van de burger is een goede communicatie met de burger
geboden. De vorm van deze communicatie verschilt per regio en is gebiedsspecifiek.
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7.1 Algemene conclusies
Conclusie 1: Definitie regionale keringen
Een eenduidige definitie voorkomt begripsverwarring en is een eerste stap in de normering.
Aanbeveling
De volgende definitie wordt aanbevolen:
Een regionale kering is een niet-primaire waterkering die is opgenomen in de legger/keur van het
waterschap en/of is aangewezen op basis van een provinciale verordening.

Conclusie 2: Belang van regionale keringen
Het geïnvesteerd vermogen achter regionale keringen is enorm gestegen. Tevens is het
inwoneraantal significant toegenomen. Regionale keringen beschermen een groter belang dan
decennia geleden het geval was.

Conclusie 3: Huidig inzicht
Van de actuele toestand van regionale keringen is, zeker in vergelijking tot primaire keringen,
weinig bekend.
Aanbeveling: Inventarisatie en kennisontwikkeling
De beheerders wordt ten sterkste geadviseerd hun regionale keringen in kaart te brengen en
gegevens te verzamelen (sterkte, belasting, gevolgen). Handreikingen voor toetsing, ontwerp en
beheer van regionale waterkeringen zijn gewenst.

Conclusie 4: Belang van functies
Normering is afhankelijk van de functie van de kering.
Aanbeveling: Definitie functies
Het is van belang vooraf de functie van de regionale kering te benoemen, alvorens tot normering
kan worden overgegaan.

Conclusie 5: Wettelijk kader
Er is voldoende wettelijk instrumentarium voorhanden om de regionale waterkeringen aan te
wijzen, te normeren en te handhaven.
Aanbeveling: Leggers en beheerplan waterkeringen
Aanbevolen wordt dat de waterschappen regionale waterkeringen zo snel mogelijk beschrijven in
leggers en hun beleid ten aanzien van regionale waterkeringen vastleggen in waterkeringsbeheerplannen.

Conclusie 6: Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft regionale waterkeringen in beheer die van bovenregionaal belang kunnen zijn
(bijvoorbeeld compartimentering, ligging nabij woonwijk). De provincies kunnen deze regionale
keringen wel aanwijzen maar er vooralsnog geen toezicht op uitoefenen.
Aanbeveling: Rijkswaterstaat
Aanbevolen wordt te onderzoeken of het gewenst is om de wetgeving zodanig aan te passen dat
ook deze regionale waterkeringen onder provinciaal toezicht komen te vallen.

7.2 Normering en toetsing
Conclusie 7: Behoefte aan normen
Waterschappen hebben aangegeven grote behoefte te hebben aan een formeel vastgestelde
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norm of een actualisatie van reeds gehanteerde normen. Het grootste voordeel van normering is
gelegen in het bieden van een handvat voor beleid en handhaving.
Aanbeveling: Keuze te normeren regionale keringen
De eerste stap in de normering van regionale keringen is de keuze welke keringen hiervoor in
aanmerking komen. Dit is het bepalen van het stelsel van regionale keringen. Bij veel keringen in
een beheersgebied kan dit gefaseerd gebeuren. Deze keuze kan gebaseerd worden op de functies
van de regionale kering en de mogelijke gevolgen van een eventueel bezwijken.
Aanbeveling: Vastleggen regionale keringen
Aanbevolen wordt dat provincies te normeren regionale keringen vastleggen op basis van
provinciale verordeningen.
Aanbeveling: Vaststellen normen
Aanbevolen wordt op korte termijn (werk)normen van regionale keringen vast te stellen. Hiervoor
ligt het primaat bij de provincies.
Aanbeveling: Formele toetsing
Wanneer overgegaan wordt tot normering van regionale keringen, zal er ook een kader ontwikkeld
moeten worden voor de toetsing ervan (voornamelijk de hoogte en stabiliteit).

7.3 Techniek van normeren
Conclusie 8: Ontwikkelen van een norm
Het ontwikkelen van een norm voor een regionale kering kan een zuiver technisch-inhoudelijke
aangelegenheid zijn. Na het toekennen van functies kunnen de gevolgen na bezwijken bepaald
worden. Als zowel de functie als het gevolg bekend zijn van een regionale kering, dan kan een
norm bepaald worden, waarvoor methoden en technieken voorhanden zijn. Bij deze ontwikkeling is
gebiedskennis van essentieel belang.
Aanbeveling: Opstellen norm
Bij het opstellen van normen voor regionale keringen wordt geadviseerd deze te relateren aan het
aantal inwoners, het economische belang, de afmetingen en de diepte van het achterland. Een
normering op basis van risico’s (kans maal gevolg) ligt hierbij voor de hand.
Aanbeveling: Relatie met andere normen
Bij het opstellen van normen voor de regionale waterkeringen wordt geadviseerd een logische
samenhang na te streven met de normering van zowel de primaire waterkeringen als van
wateroverlast door extreme regenval.

Conclusie 9: Beschikbare normen
De meeste van de geïnterviewde waterschappen gebruiken een of andere vorm van normering
op basis van uitgangspunten zoals overschrijdingskans, boezempeil of faalkans. Op dit moment
bestaat er echter geen landelijk vastgesteld instrumentarium om zowel de normering als de
toetsing te kunnen uitvoeren. Veel van de gebruikte normen zijn inhoudelijk onvoldoende
onderbouwd. Voor bepaalde groepen regionale keringen zijn handvatten beschikbaar, zoals de
IPO-Richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden.
Aanbeveling: Instrumenten voor bepalen normen en de toetsing
Gezamenlijk vastgestelde handreikingen voor normeren en toetsen kunnen ondersteuning bieden
bij normering en toetsing. De ontwikkeling van deze handreikingen wordt aanbevolen. Het
bestaande gedachtegoed kan gebruikt worden op de korte termijn bij de normering van regionale
waterkeringen.
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7.4 Bestuurlijke afweging
Conclusie 10: Integrale systeembenadering
Indien een regionale kering niet voldoet zijn, naast versterkingen, alternatieve beheersmaatregelen
mogelijk, zoals maatregelen op het gebied van peilbeheer, maalcapaciteit, compartimentering of
inrichting van de polder.

Conclusie 11: Techniek en besluitvorming
Het vaststellen van normen is een bestuurlijke aangelegenheid. De techniek van het normeren is
hierbij ondersteunend.

Conclusie 12: Inzichtelijkheid
Normering maakt het veiligheidsniveau inzichtelijk voor alle betrokkenen. De keuze van de norm
heeft, naast technische, ook financiële en maatschappelijke consequenties. De norm wordt
uiteindelijk bepaald door een afweging te maken van de kosten (dijkverbetering) en de baten (kans
x reductie van schade).
Aanbeveling: Onderbouwing
Het wordt aanbevolen om een gedegen onderbouwing te maken van de keuze voor een bepaalde
norm, afhankelijk van de functie van de waterkering en de mogelijke gevolgen bij falen.

Conclusie 13: Financiële consequenties
Vanwege de hoge kosten, die gepaard zouden gaan het bestaande regionale stelsel aan de
huidige inzichten aan te passen, wordt veelal gekozen voor het handhaven van de status-quo.
Aanbeveling: Fasering en kosten
Indien de verplichting ontstaat tot het aanpassen van regionale keringen, wordt aanbevolen om
een verbeteringsprogramma gefaseerd uit te voeren.

7.5 Communicatie
Conclusie 14: Veiligheidsperceptie/communicatie
De burger maakt geen onderscheid tussen wateroverlast en waterveiligheid; de inhoudelijk
deskundige maakt een onderscheid tussen water van boven (neerslag), van onder (grondwater),
van west (zee) of van oost/zuid (rivieren).
Aanbeveling:
Bij de communicatie over de normering van regionale waterkeringen wordt aanbevolen eenzelfde
aanpak te laten volgen als bij de normering van wateroverlast. Hierbij dient tevens de relatie
gezocht te worden met andere communicatie op het gebied van water.

Conclusie 15: Fasering in de communicatie
Het begrip normering zegt de burger niets.
Aanbeveling: Start communicatie
Het wordt aanbevolen belanghebbenden (ondermeer de burgers en gemeenten) actief te
betrekken wanneer de consequenties van normering zichtbaar worden in de leefomgeving.
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Bijlagen

Bijlage 1 Samenvatting van de interviews
Lijst van geïnterviewde waterschappen en de gesprekspartners
Waterschap

Gesprekspartners

Gebied Rijnland:
Hoogheemraadschap Rijnland
Waterschap Groot-Haarlemmermeer
Waterschap De Oude Rijnstromen
Waterschap Wilck en Wiericke

E. Faassen
R. Mensink
H. Groot
E. Bongaards

Waterschap Rijn en IJssel

G.A. Alexander

Waterschap Boarn en Klif

J. Krol, J.M. Schouwenaar

Hoogheemraadschap van West-Brabant

V. Witter, P. Polak, K. Verbart

Waterschap Zeeuwse Eilanden

B. van Liere, J.T.M. van der Sande

Vragen gesteld aan de geselecteerde waterschappen:
• Welk materiaal (Keur, ontheffingenbeleid, legger, beheersregister, enz.) is er bij uw waterschap
voorhanden?
• Welke vragen leven er?
• Welke problemen ervaart u met betrekking tot de regionale waterkeringen?
De werkgroep heeft de opdracht het opstellen van een normering voor regionale waterkeringen.
Kunt u in dit kader aangeven:
• Wat we wel moeten doen.
• Wat we niet moeten doen.
• Waar heeft u geen behoefte aan?
• Wat mist u ten aanzien van handhaving, aanpassing, onderhoud en beheer van regionale
waterkeringen?
• Hanteert uw waterschap al een normering?
• En, zo neen, moet er een komen?
• Wat is volgens u het nut van een normering?
• Wat kunnen voor uw waterschap de consequenties van een normering zijn?
• Op welke termijn kan een actualisatie van de regionale keringen worden verwacht?
• Wat zijn de functies van de regionale waterkering?
• Welk juridisch instrumentarium acht u noodzakelijk?
• Heeft uw waterschap een ontheffingenbeleid?
• Heeft u voorbeelden van ongewenste ontwikkelingen?
• Zijn alle regionale keringen bij u in beheer en of eigendom?

Samenvatting interviewronde
Ter voorbereiding van het opstellen van de visie is een achttal waterschappen een aantal
vragen voorgelegd. De waterschappen werden geselecteerd op grond van de aanwezige lengte
regionale waterkeringen binnen hun grenzen en vanwege hun onderlinge diversiteit aan regionale
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waterkeringen. Er is getracht een keuze te maken uit waterschappen die geografisch verspreid
liggen waardoor duidelijke verschillen aanwezig zijn in ondergrond zoals laagveen, klei en zand
en bovendien verschillende watersystemen binnen of aan hun grenzen hebben zoals meren,
bovenrivieren, benedenrivieren en de kust.
De vraagsteling was in hoofdzaak gericht op een tweetal onderwerpen. In de eerste plaats de
aanwezigheid van regelgeving, beleid en de beschikbaarheid van een legger. Vervolgens werd een
mening gevraagd over nut en noodzaak van een normering voor regionale waterkeringen. Wat
daarbij opvalt, is dat er enerzijds veel onderlinge overeenkomsten zijn in de manier van werken
en de benadering van problemen in relatie tot de regionale waterkeringen, maar anderzijds dat er
vooral grote verschillen bestaan in de aan- of afwezigheid van regelgeving, beheersvisie en beleid.

Landelijke verschillen
Uit de gesprekken is duidelijk naar voren gekomen dat er niet alleen grote verschillen bestaan
in de benaming van de regionale waterkering maar ook in de functie daarvan. Boezemkade,
zomerkade, tweede waterkering, droge compartimeteringsdijk of overloopdijk zullen allemaal
vanwege hun verschillende functies een aparte benadering vragen. Het is daarom van belang
vooraf een goede definiëring te maken van de diverse functies alvorens tot een normering te
komen. Een dijk achter een primaire waterkering langs de kust heeft immers een andere functie
dan regionale waterkeringen achter een rivierdijk; rivierwater stijgt geleidelijk over een aantal
dagen en houdt in de meeste gevallen ook een aantal dagen aan, zeewater stijgt plotseling in een
aantal uren en duurt in de meeste gevallen hoogstens twee of drie getijden. Een boezemkade
keert voortdurend water op een vrijwel stagnant peil.
Een aantal waterschappen heeft reeds door de provincies aangewezen regionale keringen: ze
zijn in kaart gebracht en ze zijn opgenomen in een verordening; bij een aantal is dat nog niet
gebeurd. De provinciale Staten van Overijssel en Gelderland hebben een voorstel in de maak voor
aanwijzing van de regionale keringen.

Functies
De geïnterviewden hebben de volgende functies van hun regionale/secundaire waterkeringen
aangegeven.
Waterkering

Vluchtweg

Landschap

Aan- en afvoerroute

Natuur

Compartimeteringsdijk

Verkeer

Inundatieremmer

Recreatie

Inundatiegeleider

Ecologische verbindingszone

Slaperdijk

Wonen
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Onduidelijkheid
Omdat het merendeel van de provincies de regionale keringen nog niet heeft aangewezen bestaat
bij een aantal waterschappen grote onduidelijkheid over de ligging en noodzaak van de regionale
keringen. Er ontbreekt dan meestal ook een provinciale verordening waarin de wettelijke status van
de regionale waterkeringen is verankerd. Ook een Keur met de daarbij behorende keurzoneringen
en een ontheffingenbeleid is niet altijd aanwezig. Handhaving is vaak een probleem door in het
verleden ontstane situaties en door gebrek aan juridische status. De meeste waterschappen
beschikken wel over een Beheerplan Waterkeringen of zijn bezig hieraan de laatste hand te
leggen.

Werknormen, gebruiksnormen en vuistregels
De meeste van de geïnterviewde waterschappen gebruiken een of andere vorm van normering
op basis van uitgangspunten zoals overschrijdingskans, boezempeil of faalkans. Een normering op
basis van overschrijdingskans is meestal gerelateerd aan een periodiek voorkomend hoogwater
(bijvoorbeeld eens per twee jaar), in voorkomende gevallen verhoogt met een toeslag voor
gebieden onder de invloedsfeer van de Noordzee. De norm voor polderkades, boezemkades en
landscheidingen is meestal gerelateerd aan het nabijgelegen boezempeil met daarop een toeslag
variërend van 0,10m tot 0,60m. De bij sommige waterschappen toegepaste faalkans varieert
van T=2 (eens per twee jaar) voor de secundaire keringen van het rivierengebied van NoordBrabant tot een veiligheidsnorm van T=100 voor de boezemkaden in Friesland. Veel van deze
normen hebben onvoldoende inhoudelijke onderbouwing en zijn volkomen arbitrair. Vooral de
waterschappen waar nog weinig of niets is geregeld met betrekking tot de status van de regionale
waterkeringen hebben aangegeven grote behoefte te hebben aan een formeel vastgestelde
norm. Er wordt aangegeven dat bij het opstellen van normen ook gekeken dient te worden naar
het aantal inwoners, het economische belang, de afmeting en de diepte van de te beschermen
polder. De aanwezigheid van veel mensen of grote economische belangen zou tot een zwaardere
normering moeten leiden dan bij hoofdzakelijk agrarisch ingerichte polders.
Algemeen wordt gesteld dat normering moet leiden tot een toetsing. Er zal dan voornamelijk op
hoogte en stabiliteit moeten worden getoetst. Voorgesteld wordt dat voor de hoogte eens per vijf
jaar te doen en voor de stabiliteit eens per tien jaar.
Opgemerkt werd dat er grote behoefte bestaat aan normen voor secundaire c.q. regionale
waterkeringen, maar dat eerst een visie moet worden opgesteld, vervolgens moet de functie van
de waterkeringen worden vastgesteld en daarna de aan de aard van de waterkering gerelateerde
bedreiging.

Consequenties
De aangegeven mogelijke consequenties zijn divers. Ze betreffen de mogelijkheid tot aanpassing
van het stelsel regionale keringen, het scheppen van een juridisch kader of liggen op het financiële
vlak. Er wordt aangedrongen op een officieel afgestempelde normering waarbij tevens wordt
aangegeven dat indien de verplichting ontstaat tot het aanpassen van de regionale keringen,
de hogere overheden de kosten voor hun rekening moeten nemen of ten minste aanzienlijk
moeten bijdragen in de kosten daarvan. Indien geen bijdrage kan worden verwacht zou een
maatschappelijk draagvlak moeten worden gevonden om de omslag substantieel te kunnen
verhogen. In een aantal gebieden, voornamelijk Zeeland, wordt voor het handhaven van het
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veiligheidsniveau nu al de status-quo gehandhaafd vanwege de buitensporig hoge kosten die
nodig zijn om het bestaande stelsel aan de huidige normering c.q. aan het grenspeil aan te passen.
Meerdere waterschappen vragen zich af of een grote investering verantwoord is voor het afdekken
van een gering restrisico.
Een voordeel van een normering vindt men wel dat bij een herziening van het stelsel de minder
belangrijke waterkeringen met een onderbouwd oordeel kunnen worden afgestoten. Er ontstaat
tevens de mogelijkheid met wettelijke basis voor het opvullen van hiaten, het aanleggen van
regionale keringen c.q. sluiten van het stelsel. Algemeen vindt men dat het grootste voordeel van
normering is gelegen in het bieden van een handvat voor beleid en handhaving.

Legger
Veel waterschappen beschikken nog niet over een legger waardoor het juridische kader niet
volledig is. Een zestiental waterschappen heeft inmiddels de beschikking over het programma
Intwis waarin de ligging van de regionale keringen zijn opgenomen. Een digitale legger is volledig
als hierbij tevens de hoofdafmetingen worden ingevoerd. Friesland is hier simultaan aan de
verbetering van de boezemkaden mee bezig.

Problemen
Een aantal waterschappen heeft aangegeven problemen te hebben met het handhaven. Meestal
komen die problemen voort uit een historisch gegroeide situatie van stads - en dorpsbebouwing
op of vlak naast de waterkering. Als gevolg daarvan is het binnen die bebouwingsconcentraties
niet meer haalbaar nieuwbouw te weigeren of over te gaan tot het verwijderen van de aanwezige
bebouwing. Enerzijds is dit een gevolg van ongewenste situaties uit het verleden die vrijwel
niet meer zijn terug te draaien, anderzijds komen die problemen voort uit het ontbreken van
regelgeving.
Het stelsel van droge regionale waterkeringen is bij lange na niet overal gesloten en er zijn veel
hiaten in de hoogteligging. Het ontbreken van normen wordt als een gemis ervaren om de
noodzaak van aanpassing van het stelsel te kunnen aantonen en hiervoor draagvlak te creëren.
Een belangrijk deel van de regionale keringen heeft ook een wegenfunctie. Die wegen zijn vaak
bij andere overheden in beheer, meestal een gemeente. De afstemming met de wegbeheerder
in geval van verhoging van de waterkering kan tot problemen leiden. Dit geldt eveneens voor de
aanleg van kabels en leidingen. Het stellen van extra en plaatsgebonden voorwaarden naast de
voorschriften van de NEN-normen stuit op problemen. De STOWA heeft hiervoor overigens een
onderzoeksprogramma lopen waarin ‘het opstellen van criteria voor vergunningverlening voor
kunst- en bouwwerken, kabels en leidingen’ de hoogste prioriteit heeft gekregen. De meeste
geïnterviewde waterschappen zijn de mening toegedaan dat een normering hét antwoord is op de
kernproblemen handhaving en aanpassing.

Calamiteitenplannen
De stelsels van regionale keringen c.q. secundaire keringen zijn in veel gevallen opgenomen in de
calamiteitenplannen als vluchtroute of aanvoerroute voor waterbouwkundige materialen.
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Eigendom
In tegenstelling tot de primaire waterkering zijn de meeste regionale keringen niet in eigendom bij
de beheerders. In die situaties dat de regionale keringen een wettelijke status hebben hoeft dat
geen probleem te zijn; beheer gaat boven eigendom. Voor de keringen die niet zijn aangewezen
of in een vastgestelde legger zijn opgenomen levert dit problemen op bij handhaving of
versterkingsmaatregelen.
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Bijlage 2 Overzicht van normeringen
I

Primaire waterkeringen

Overschrijdingsfrequenties maatgevende hoogwaterstand
De basis voor de vigerende normen is gelegd in het rapport van de Deltacommissie (1960).
Aanleiding voor dit rapport was de watersnoodramp in 1953. Op basis van overschrijdingslijnen
van de stormvloedstanden te Hoek van Holland zijn ontwerppeilen voor de primaire waterkeringen
in het kustgebied bepaald, rekening houdend met de betekenis van het achterliggende gebied.
Er is daartoe voor een aantal gebieden een economische optimalisatiestudie (kosten-batenanalyse)
uitgevoerd. Voor de kust tussen Hoek van Holland en Den Helder zijn ontwerppeilen bepaald met
een overschrijdingsfrequentie van 1/10.000 jaar. Voor het zuidwesten en noorden van het land en
voor het waddengebied werden ontwerppeilen bepaald met een grotere overschrijdingsfrequentie
(1/2.000 à 1/4.000 jaar), omdat de primaire waterkeringen daar minder grote belangen moeten
beschermen.
Voor de rivierdijken langs de Rijntakken werd vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw uitgegaan
van maatgevende hoogwaterstanden met een overschrijdingsfrequentie van 1/3.000 jaar. In
verband met een groeiende verontrusting over de aantasting van het rivierenlandschap is door
de Commissie Rivierdijken (ook wel Commissie Becht genoemd naar haar voorzitter) in 1977
aanbevolen voor de maatgevende hoogwaterstanden uit te gaan van een overschrijdingsfrequentie
van 1/1.250 jaar. Vanaf 1986 wordt deze frequentie ook gehanteerd voor de waterkeringen langs
de Maas.
Nieuwe benadering van Veiligheid van Nederland in Kaart
In de studie ‘Van overschrijdingskans naar overstromingskans’ uit 2000 pleit de Technische
Adviescommissie voor de waterkeringen (TAW) voor een nieuwe methode voor het berekenen van
overstromingskansen. Dit houdt in dat niet moet worden gekeken naar de hoogste waterstand
die een dijkvak kan keren, maar naar de kans dat een gebied overstroomt. Dit advies wordt
momenteel in het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) uitgewerkt.
VNK heeft tot doel inzicht te krijgen in de overstromingskansen in Nederland, in de gevolgen
van overstromingen en in de onzekerheden die bij het bepalen van de kansen en gevolgen een
rol spelen. Door klimaatveranderingen nemen de belastingen (waterhoogte, golven) op de dijken
toe en wordt de kans op een overstroming groter. Ook de mogelijke gevolgen (schade) van
overstromingen nemen toe door bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen. Het WB21beleid gaat uit van het anticiperen op deze risico´s.
In het project VNK worden de overstromingskansen van een deel van de dijkringen in Nederland
bepaald. Tevens zal tijdens het project een verbeterde beoordelingsmethode van kunstwerken
worden ontwikkeld, die zal worden toegepast op de bestaande kunstwerken. In een derde spoor
van het project worden de gevolgen van overstromingen bepaald, voortbouwend op de eerder
ontwikkelde ‘Standaardmethode Schade en Slachtoffers als gevolg van Overstromingen’. Binnen
dit spoor vindt tevens een verkenning plaats van de kosten en baten van maatregelen.
Als vierde en laatste spoor in VNK wordt ingegaan op het omgaan met onzekerheden. Het doel
daarbij is het ontwikkelen van een visie op de wijze waarop de resultaten van het project kunnen
worden gehanteerd. De resultaten van VNK bieden een belangrijke basis voor de ondersteuning
van een discussie over de maatschappelijk gewenste veiligheid tegen overstromingen, mede in
relatie tot andere veiligheidsrisico´s in Nederland.
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Overige aspecten
Door de Commissies Becht (1977) en Boertien (1993) is de hoogte van de normen nader
beschouwd, met name in relatie tot de aantasting van landschappelijke, natuurlijke en
cultuurhistorische waarden (LNC-waarden) in het rivierengebied. Uit de analyses volgt dat indien
de normen puur op een financiële kosten-batenanalyse zouden worden gebaseerd, in feite lagere
overschrijdingsfrequenties gehanteerd zouden moeten worden dan 1/1.250 jaar. In de huidige
norm 1/1.250 jaar is dus (deels) rekening gehouden met niet monetair waardeerbare LNC-waarden.

Afstemming op de overige normen
De normen voor de primaire waterkeringen zijn autonoom opgesteld. De normen voor
boezemkaden en regionale watersystemen zijn later tot stand gekomen.

Regionale differentiatie
In de Wet op de waterkering is aan elk van de 53 dijkringen in Nederland een norm toegekend.
Regionale overheden kunnen niet van deze normen afwijken.

II

Boezemkaden

Overschrijdingsfrequenties maatgevend boezempeil
De overschrijdingsfrequentie van het maatgevend boezempeil is gerelateerd aan de kadeklasse
waarin een polder wordt ingedeeld op basis van een genormeerde schadeberekening voor
die polder. De onderscheiden 5 kadeklassen zijn beschreven in onderstaande tabel. In de IPOrichtlijn wordt de inundatiekans verondersteld op 0,2 maal de overschrijdingsfrequentie van het
maatgevend boezempeil.
Tabel 1 Kadeklassen en bijbehorende overschrijdingsfrequentie maatgevend boezempeil
Kadeklasse

Overschrijdingsfrequentie maatgevend boezempeil per jaar

I

1/10

II

1/30

III

1/100

IV

1/300

V

1/1.000

Afstemming op de overige normen
In de IPO-richtlijn wordt op basis van een systematisch boezemkade-onderzoek verondersteld dat
bij het actuele veiligheidsniveau het inundatierisico van boezemkaden gemiddeld een factor 10
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groter is dan van primaire waterkeringen. Daarnaast is gebleken dat de faalkans bij de eisen voor
toetsing tot een factor 1.000 groter kan zijn dan zou volgen uit een economische optimalisatie.

Regionale differentiatie
De IPO-richtlijn is landelijk uniform in die zin dat voor de afkeurgrenzen iedere polder wordt
ingedeeld in één van de 5 kadeklassen. Voor de ontwerpgrenzen geldt dat die voor iedere
nieuwe of afgekeurde boezemkade afzonderlijk kunnen worden bepaald, op basis van een niet
genormeerde economische optimalisatieberekening.

III

Regionale wateroverlast

Werknormen
Volgens het NBW vormen, totdat de definitieve besluitvorming over de normering heeft
plaatsgevonden, de werknormen het vertrekpunt bij:
• het voorbereiden van waterhuishoudkundige en ruimtelijke maatregelen gericht op
het op orde brengen van de regionale watersystemen;
• de toepassing van de watertoets.
Kenmerkend voor het normeringsysteem is dat per type grondgebruik een norm voor
wateroverlast is vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de onderscheiden typen grondgebruik en
de bijbehorende werknormen weergegeven, conform het Nationaal Bestuursakkoord Water.
Tabel 2 Werknormen regionale wateroverlast

1

Normklasse gerelateerd
aan grondgebruikstype 1

Maaiveldcriterium

Basis werkcriterium [1/jr]

Grasland

5 procent

1/10

Akkerbouw

1 procent

1/25

Hoogwaardige land- en tuinbouw

1 procent

1/50

Glastuinbouw

1 procent

1/50

Bebouwd gebied

0 procent

1/100

Deze normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld
overschrijdt (‘kans op inundatie vanuit oppervlaktewater’). Daarbij worden voor verschillende bestemmingen
van de grond uiteenlopende normen gehanteerd (variërend van eens per honderd jaar voor bebouwd gebied
tot eens per tien jaar voor weidegebied).

Afstemming op de overige normen
Een directe afstemming van de normen voor regionale wateroverlast op de normen voor primaire
waterkeringen en boezemkaden is niet mogelijk. Voor de waterkeringen geldt dat de mate van
bescherming afhangt van de omvang van het te beschermen gebied. Naarmate het gebied groter
is, zal de norm strenger zijn. Een norm voor wateroverlast is in principe een norm per eenheid
van oppervlakte, en is dus niet direct gekoppeld aan de omvang van het te beschermen gebied.
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Voor het vergelijken van de risico-bedragen (kans*gevolg) per jaar zijn in het rapport ‘Normering
regionale wateroverlast’ dan ook een aantal aannames gedaan. Op basis van schattingen van
de jaarlijkse economische risico‘s voor de drie systemen bleek daarbij dat de voorgestelde
basisnormen voor regionale wateroverlast in redelijke verhouding staan met de normen voor
primaire keringen en boezemkaden. Daarbij is uitgegaan van een gemiddelde grootte van een
dijkringgebied van circa 20.000 hectare.

Regionale differentiatie
De basiswatersystemen waarop de normen zijn gebaseerd zijn zodanig gekozen dat hiermee
het merendeel van de regionale watersystemen wordt gerepresenteerd. De basiswatersystemen
hebben betrekking op systemen met een langzaam tot gemiddeld neerslag-afvoergedrag en op
matig tot sterk inundatiegevoelige watersystemen. De basiswatersystemen bedekken circa 85% van
Nederland.
Voor watersystemen met een snel afvoergedrag en/of een geringe inundatiegevoeligheid zou
een economische optimalisatie mogelijk tot andere normhoogten kunnen leiden. Dit betreft
bijvoorbeeld systemen op de flanken van stuwwallen en hoge zandruggen en in Zuid-Limburg. De
afwijkende typen watersystemen bedekken naar schatting 15% van Nederland. Voor deze systemen
gelden de basisnormen slechts als indicatie. In het door de Unie van Waterschappen op te stellen
toetsingsprotocol voor de werknormen wordt tevens ingegaan op de noodzaak van eventuele
regionale differentiatie van de normen.

IV

Vergelijking van de normen

In deze paragraaf worden de normen voor primaire waterkeringen, boezemkaden en regionale
watersystemen op hoofdlijnen met elkaar vergeleken. Belangrijke aspecten daarbij zijn bijvoorbeeld
de status en definiëring van de normen, alsmede de orde-grootte van de overschrijdingsfrequentie
van de hoogwaterstand en in het verlengde daarvan de orde-grootte van de inundatiekans.
Verder is gekeken naar de afstemming tussen de normen, uniformiteit en regionale differentiatie.
Met regionale differentiatie wordt bedoeld de mogelijkheid om op regionaal niveau normen te
hanteren die afwijken van de op landelijk niveau vastgestelde normen.

Overeenkomsten en verschillen tussen de normen
De overeenkomsten en verschillen tussen de normen zijn samengevat in onderstaande tabel.
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Tabel 3 Overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende systemen
Primaire
waterkeringen

Boezemkaden

Regionale wateroverlast

Orde-grootte overschrijdingsfrequentie
hoogwaterstand / jaar

Maatgevende
hoogwaterstand
1/1.250
1/2.000
1/4.000
1/10.000

Maatgevend
boezempeil
Kadeklasse I:
Kadeklasse II:
Kadeklasse III:
Kadeklasse IV:
Kadeklasse V:

Basis werkcriterium
Grasland:
1/10
Akkerbouw:
1/25
Hoogwaardige
land- en tuinbouw: 1/50
Glastuinbouw:
1/50
Bebouwd gebied: 1/100

Orde-grootte
inundatiekans / jaar

Op dit moment
onbekend.
In project
VNK wordt
gewerkt aan
de berekening
hiervan

In IPO-richtlijn
verondersteld op 0,2
maal overschrijdingsfrequentie maatgevend
boezempeil

Overeenkomend met
overschrijdingsfrequentie
van de werkcriteria

Afstemming op de
overige normen

Autonoom
ontwikkeld

In IPO-richtlijn
verondersteld dat
bij het actuele
veiligheidsniveau
het inundatierisico
van boezemkaden
gemiddeld een factor
10 groter is dan van
primaire waterkeringen

In rapport ‘Normering
regionale wateroverlast’
wordt geconcludeerd
dat de voorgestelde
hoogten van de
basisnormen in redelijke
verhouding staan tot
die van de primaire
waterkeringen en de
boezemkaden, op basis
van economische risico’s
en een dijkringgebied
van gemiddeld 20.000
hectare

Uniformiteit en
regionale differentiatie

In de Wet op
de waterkering
is één van de
vier normen aan
iedere dijkring
toegekend

Afkeurgrenzen: iedere
polder ingedeeld
in één van de 5
kadeklassen.
Ontwerpgrenzen: zijn
specifiek voor iedere
nieuwe of afgekeurde
boezemkade. De
ontwerpgrenzen dienen
bepaald te worden op
basis van economische
optimalisatie

Uniforme landelijke
normen. In ca. 15% van
Nederland afwijkende
watersystemen
aanwezig, waarvoor
de normering slechts
indicatief is. Verder
uitsluitsel over regionale
differentiatie volgt in
toetsingsprotocol Unie
van Waterschappen
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1/10
1/30
1/100
1/300
1/1.000

Bijlage 3 Huidige instrumenten voor normeren en toetsen
Groep 1 Keringen, die buitenwater keren, maar geen primaire waterkering zijn
Het betreft hier zomerkaden en voorlandkeringen, die voor een primaire waterkering of voor
hogere gronden liggen. De aanvoer van water en de inundatiediepte zijn groot, het te beschermen
gebied is relatief klein, het aantal inwoners en de economische waarde is beperkt en vluchtwegen
zijn voorhanden. In het geval van uiterwaarden geldt inundatie als een normaal verschijnsel, dat
zelfs gewenst kan zijn voor afvoer of berging van water. Gelet op de waterstaatkundige functie is
een norm van eens per jaar gewenst.
Het kan voorkomen dat jaarlijkse inundatie niet gewenst is. Normen voor deze keuze zijn
niet landelijk vastgesteld op dit moment. Wel heeft bijvoorbeeld de STOWA een nota
‘Veiligheidscriteria buitendijks’ uitgebracht. Deze nota biedt handvatten voor dit proces.
Hieronder staan de normen zoals Hollands Noorderkwartier die hanteert
voor zijn buitendijks gebied.
Gebruik

Norm

Intensieve permanente bebouwing

Norm van de dijkring

Intensieve industrie

1/1.000 (kans per jaar)

Beperkte permanente bebouwing

1/100 (kans per jaar)

Recreatief of agrarisch gebied zonder bewoning

1/10 (kans per jaar)

Een ander traject is de Beleidslijn Buitendijks van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Deze beleidslijn is thans in ontwikkeling. Mogelijk kan deze beleidslijn handvatten bieden voor
het beheer van deze gebieden buitendijks en een mogelijke normering voor de keringen, die
buitendijks gebied beschermen.

Groep 2 Keringen, die ander water keren
Deze groep betreft keringen langs kleinere wateren, zoals boezemkaden en kaden langs regionale
rivieren, kanalen en meren. De aanvoer van water varieert en kan bij boezems en meren groot
zijn. Soms is compartimentering van het water mogelijk. Verder zijn omvang en diepte van het
inundatiegebied, aantal inwoners, economische waarde en vluchtwegen bepalend voor de norm.
Indien bekend geeft de normering van het watersysteem een indruk van de overschrijdingskans.
De norm kan direct worden gekoppeld aan bijvoorbeeld grondgebruiksklassen. Hierbij kan gedacht
worden aan de volgende aandachtspunten:
• Een groot aantal inwoners leidt tot de hoogste categorie;
• Alleen een grote economische waarde leidt tot maximaal de één-na-hoogste categorie;
• Een beperkte wateraanvoer of mogelijkheid tot compartimentering leidt tot één categorie lager;
• Geringe waterdiepten leiden tot één categorie lager;
• Goede vluchtmogelijkheden leiden tot één categorie lager.
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Groep 3 Droge keringen
Deze groep bestaat uit secundaire keringen, slaperdijken, tweede waterkeringen e.d. Deze
keringen moeten functioneren als de primaire waterkering bezwijkt. De kans hierop is per definitie
kleiner dan de norm van de dijkring. Overigens kan bezwijken van de primaire waterkering niet
alleen het gevolg zijn van (meer dan) maatgevende waterstanden, maar ook van ondermeer dijk- of
oeverval, menselijk falen of sabotage. Als deze laatste gevallen zich voordoen bij niet-maatgevende
omstandigheden zal de belasting van de regionale kering aanzienlijk kleiner zijn.
De aanvoer van water is groot en kan zout of zoet zijn. Het inundatiegebied is meestal groot en
diep. Het aantal inwoners en de economische waarde variëren. Deze regionale keringen hebben
eveneens een rol als vluchtroute of aan-/afvoerroute.
In veel gevallen is de norm van deze waterkeringen een afweging tussen de veiligheid van mensen
voor en achter de secundaire (is regionale) kering. Deze norm is niet in een overschrijdingskans,
maar direct in hoogte uit te drukken. Enerzijds beschermt de secundaire kering het achterliggende
gebied zó lang na doorbraak van de primaire waterkering, dat evacuatie mogelijk is (bijvoorbeeld
24 uur). In dat geval zal de komberging tussen primaire en regionale kering zo groot moeten zijn,
dat het instromende water gedurende de gewenste periode kan worden geborgen. Dit bepaalt
de hoogte van de kering. Anderzijds moeten bewoners vóór de secundaire kering voldoende
tijd hebben om weg te komen. Wanneer niet preventief wordt geëvacueerd stelt dit grenzen
aan de stroomsnelheid van het water. Doorrekenen van een aantal overstromingsscenario’s geeft
een indruk van de meest gewenste hoogte van de secundaire kering. Eventueel kan uit deze
berekeningen volgen, dat preventief evacueren van het gebied vóór de kering noodzakelijk is.
Voor het functioneren bij lagere waterstanden (onder andere ten gevolge van dijkval of menselijk
falen) wordt in Zeeland en Brabant, vrij arbitrair, het grenspeil (T=2 jaar) gehanteerd, met een
toeslag van 50 cm voor keringen onder de invloedssfeer van de Noordzee. Deze is bepalend voor
de dimensionering van de kering.
Compartimenteringdijken, landscheidingen, maar ook spoor- en weglichamen behoren tot
de droge keringen en kunnen een inundatie als gevolg van bezwijken van de primaire kering
vertragen. Zowel de wateraanvoer als het beschermde gebied kunnen sterk verschillen.
Compartimenteringdijken moeten functioneren bij falen van een primaire waterkering alsmede bij
falen van een andere regionale kering, bijvoorbeeld een boezemkade langs een groot meer.
Spoor- en weglichamen nemen een aparte positie in, omdat deze niet primair de functie
waterkering hebben, maar ‘toevallig’ wel als zodanig functioneren. Of ze op dezelfde wijze
kunnen worden genormeerd en welke gevolgen dat heeft voor de transportfunctie zal met de
(spoor)wegbeheerder moeten worden overlegd.
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