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OVER H E T ONTBREKEN VAN URGENTIEGEVOEL

Ethischverantwoord
beleidrondwaterkeringen:(onjmogelijk?
Waarom leidenterreuraanslageninhetbuitenlandweltoteenbredemaatschappelijke discussieen
extra investeringeninveiligheid,terwijloverstromingen(Elbe,Oder,Po)nietleidentoteenvergelijkbareaandachteninvesteringenindewaterkeringen inNederland?Toegegeven,erismeeraandacht
danvoorheenmaarnogsteedsonvoldoendegezien deeventuelegevolgenvaneenoverstroming.VolgenspolitiekDenHaag isdeNederlandsewaterkering veiligerdanook, terwijl veeldeskundigen
menendatditonjuist isenNederland bijlangenanietveiliggenoegis.EénvandebelangrijksteconclusiesuithetRIVM-rapport'Risico'sinbedijkte termen'isdathetbeleidnietleidttothetrealiseren
vaneenveiligenbewoonbaarNederland,zoalsna 15153 wer( l beoogd.Ondergetekendenplettenvoor
eenversterktstrevennaareenethischverantwoordwaterbeheerwaarbij maatschappij enburgersvoldoendewordenbeschermd.
Eenwerkelijkethisch verantwoord
waterbeheer wordtopditmoment door
tweeobstakelsindeweggestaan:hetontbrekenvanvoldoendeurgentiegevoelbij
vooralpolitiekDenHaagéndeverwarring
overwienuwelkemorele verantwoordelijkheiddraagtquawaterkeringen.
PolitiekDen Haagbeweertdatdedijken
sterkerzijn danooit.Misschienzijn de dijkenwelsterkerdanooit,maar betekentdat
eveneensdatdesamenleving veiliger is dan
ooittegenoverstromingen? Dekansopeen
doorbraak isinderdaad miniem,maarde
gevolgenzijn metnamedelaatstedecennia
aanzienlijk ernstigergeworden.Detoename
vanditrisicoisnietgepaardgegaanmet
meeraandacht vóóreninvestering mde
waterkering.Inmiddelswordtbijhetnormerenvandijkringen welmeer uitgegaan
vanderisicobenadering,maarditheeftnog
nietgeleidtoteensubstantiële wijzigingin
het beleid tenaanzienvan waterkeringen.
Sindsderampvan1953 endedaaropvolgendenormenstudie heeft hetbeleidlange tijd
minofmeerstilgestaan.
Vanwaardezeondergewaardeerde aandacht?Isdekritiekvanuitdewetenschap
ongegrondenbestaatergeenreëledreiging
opeenoverstromingmetcatastrofale gevolgen?Opdezevraagmoet (helaas) ontkennend wordengeantwoord:hetbeleidten
aanzienvanwaterkeringen vanditmoment
magethisch onverantwoord worden
genoemdgeziendeenormesocialeenecono12 1 H2O
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mischegevolgen vaneenoverstroming(hoe
kleindekansookis).PolitiekDenHaagziet
deurgentie vandeproblematiek nietin. Dit
heeft vooraltemakenmethetonvoorstelbarekaraktervanderisico's.Maaralvorens
daartoeovertegaan,eerstde ogenschijnlijk
vreemdecombinatie vanethiekenwaterkeringbeleid.

Ethiek rond waterkeringen
Deethiekiseenwereldvanpureprincipesenzewordtgeleiddoormorelewetten.
Zobezienlijkt dezewereldverrevan interessantvoorhetwaterkeringbeleid. Deethiek
inhetbijzonder associeertmen doorgaans
danookniet directmethetbeleidrond
waterkeringen.Devraagrijst dusofde
ethiekeenrolkanspelenopditpunt?Het
antwoord opdezevraagluidt:ja.Zoalsde
milieuethiekdegevolgenvanhet menselijk
handelen voorhetmilieu behandeld,zo kan
ookdeethiekvanhetbeleid tenaanzienvan
waterkeringen hetreilenenzeilenindit
vakgebied onderdeloepnemen.Eenhandelingvanéénindividu (ofmeerdere individuen)kanimmers letterlijk catastrofalegevolgenhebbenvoorwaterkeringen.Datmaakt
ookhetbeleidronddijken enkeringenzo
interessant voordeethiek,want wieisnu
eigenlijk moreelverantwoordelijkvoordat
beleidenheeft eenbeleidskeuzenuecht
zoveelinvloedopdetotale veiligheid?Moetenallebeleidsmakersen-uitvoerderszich
zobewustzijn vanhunmoreel verantwoordelijke taak?Hetisopvallenddatmetname
politiekDenHaagzichniet bewustisvande

risico'sdiedesamenleving loopr.Deredeneringisveelaldatveiligheidgeldkost.Datis
waar,maarwaaromwordt veelmeergeïnvesteerd inmaatregelen tegen terreuraanslagendaninbetere waterkeringen?

De feiten
HetNederlandse 'kerenvanhetwater'
staatwereldwijd bekend alszeer betrouwbaar.Demeesteburgersvoelenzichveilig
achterdekilomerers langedijken.Tochis
datgevoelvanveiligheid niethelemaalreëel.
In2001 steldedetoenmalige voorzitter van
deTechnischeAdviescommissie voorde
Waterkeringen,deheerVanderKleij,datde
samenlevingminder veiligisdanzij denkt.
Indejaren daarna issteedsvakersoortgelijkekritiekgekomenophetwaterkeringbeleid.Inhetprogramma Netwerk van22
februari werdhetbeleidvandeoverheidop
ditpunt onderuit gehaald. Deskundigen
zijn verbaasd datdepolitiek weinigmetuitkomsten van(wetenschappelijk) onderzoek
doet.Professor Vellinga, bestuursvoorzitter
vandenationale onderzoeksstichting'Klimaatvoorruimte'steltdatdekansdater
ietsmisgaat,groter isdandemeestegewone
mensen denken."Hetlijkt welalsofooknu
depolitiekzegt:laten wenumaar wachten
opdiegroterampendankomthetwel
goed."
Eenanderedeskundige,devoorzitter
vandeUnievanWaterschappen,dr.Schaap,
meent datdekansopoverstromingen wel
kleinerisgeworden tenopzichtevan1953
maarhetrisicodaarentegen veelgroter.De
huidigenormeringvoldoetnietmeer.Verdermeent hijdathetRijkopnieuw tekortschietinherbijdragen aanhetopordebrengenvande waterkering.
Deauteursvanhetrapport 'Risico'sin
bedijkte termen'spreken welvansterkere
waterkeringen eneensterk verminderd
individueelrisicovanoverlijden dooreen
overstromingsindsdewatersnoodrampvan
1953,maarhethuidige veiligheidsbeleid
leidtniet tothetveiligeenbewoonbare
Nederlandzoalsdatoorspronkelijk werd
beoogd.Deoorzaakhiervan isdatdeveiligheidsnormen dietussen 1953 eni960zijn
opgesteld,nietmeeractueelzijn.Tegenover
eenafname vanhetindividueel risicostaat
eensterktoegenomen kansopcatastrofale
gevolgenvaneeneventuele overstroming.
Deoorzaak hiervan ligtindeeconomische
ensocialeontwikkelingen, klimaatwijzigingenendeverderezeespiegelstijging die
Nederland kwetsbaarder heeft gemaakt.
Schrikbarend isdatdekansopveeldodelijke

DeoverstromingenmVraag mzooz.
slachtoffers tengevolgevan overstromingen
veelgroter isdandekansopveel slachtoffers
tengevolgevanallebekenderisico's bij
elkaar(eenrampmeteenkerncentrale,een
vliegtuigongeluk etc).
Eenanderopvallend resultaat isdat20
procenrvandewaterkeringen niet veilig
genoegisendatvan40procentonbekendis
ofdezeveiliggenoegzijn.Dezepercentages
worden opanderebeleidsterreinen niet
getolereerd.Daarmeemagnietgezegdwordendatgeenmaatregelen worden genomen
doordeoverheid,maar invergelijking met
deinvesteringen inheteerdergenoemde rerreurbeleid zijn deoverheidsmaatregelen op
hetgebiedvandewatetkeringenverrevan
acceptabel.
Rectormagnificus FokkemavandeTU
Delft bekritiseerde DenHaagonlangs ineen
interview:"Neemdemanier waaropDen
Haagomgingmet het waarschuwende werk
vanTU-hoogleraarMarcelStive.Hij kwam
metalarmerendeonderzoeksresultaten over
dedreigingkansen vaneenwatetsnoodende
onveiligheid vandeNoordzeekust. Het

MinisterievanVerkeeren Waterstaat
reageerdedaaropdirectmeteen persberichtje:Nederland isveiligvooroversrromingen."
Fokkemamerkt terechtopdatStiveniet
zomaar iemand is,maarzijn onderzoeksresultaten hebben nietgeleid toteendialoog
overwatmisismetdewaterkeringen.Wanneerdetechnische deskundigen devingerop
dezereplekleggenbijderijksoverheid, is
eenterugrredende overheid hetgevolgdie
niet bereid isomeendebat tevoeren met
hoogleraren.Allebetrokkenen bijwaterkeringenzoudenjuisr opcrucialepunten met
elkaar indebat moetengaanindezoektocht
naargemeenschappelijke normen enwaarden.

De oorzaken van het ontbreken
van voldoende urgentiegevoel
Erzijn driebelangrijke oorzaken vanhet
ontbreken vanvoldoendeurgentiegevoel in
politiekDenHaag.Eeneersteoorzaak ishet
resultaat vanhet(gelukkig)uitblijven van
grote,catastrofale rampen.HetRIVM-rapportlaatinderdaad ziendatderelatie tussen
politieke(maarookmaatschappelijke) aan-

dachrvoorheroversrromingsgevaar en
ingrijpen indeveiligheid wordt bepaald
doorcalamireiren.Inperiodeswaar weinig
overstromingen zijn,verslaptdeaandacht
vooronzeveiligheidregen overstromingen.
Indieperiodesneemtmenhetnietzonauw
metonderzoeksresultaten en waarschuwingenuitdewetenschap,advieswereld of
andere betrokkenen.
Eentweedeoorzaakvaneen onvoldoendeurgentiegevoel ishet onvoorstelbare
karakter vanderisico's.Dezezijn tevergelijkenmetwatdeDuitsesocioloogU. Beek
'nieuwerisico's'noemt.Dekenmerken hiervanwijken afvandeandere,meer dagelijkse
risico's.Zehebbeneenkleinekans,maareen
groteomvang.Diecombinatie vankansen
gevolgmaakt hetvoordemensslechtvoorstelbaar.Wiekanzichimmers voorstellen
dateendijkdoorbraak langsdeHollandse
IJsselmeerdan70.000doden totgevolgkan
hebben?Dekans iskleinmaarnierirreëel,
zeggendeskundigen.Eentweede kenmerk
vandenieuwerisico'sisdarzecollectiefvan
aardzijn,zetreffen iedereen.Devraagisnu
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ofhet tekortschieten vanhet voorstellingsvermogen eenreden magzijn vooreen
onvoldoende urgentiegevoel.
Het urgentieprobleem wordtniet alleen
veroorzaakt door'doofheid' vandeoverheid,
teweinigaandacht ofhet onvoorstelbare
karakter vanderisico's.Eenlaatste oorzaak
isdatdeoverheidenburger qua verwachtingenenideeënnietopéénlijn zitten.Deburgerverwachtabsolutebescherming tegen
overstromingen (vanuit belastinggelden),
hij ofzij verrrouwt opdeoverheiden maakt
zichweinigzorgenoverhet risicovanoverstroming.Deoverheid daarentegen isvan
meningdatzijzichmoet terugtrekken,
omdat desamenleving niet meer maakbaar
is.Depolitiekecultuur vanNederland isin
verwarring,meent hoogleraarSociaal
Wetenschappelijke Milieukunde, deheerDe
GrootvandeUniversiteit van Nijmegen:
"Aandeenekantstaateensteeds mondigere
enkritischereburger,aandeanderekanreen
overheid diehetzichtopeigentakenenverantwoordelijkheid lijkt tehebben verloren."
Eenurgenriegevoel oproepenzondercatastrofale rampen,onvoldoende voorstellingsvermogen ofhetontbreken vandezelfde verwachtingen enideeënlijkt een onmogelijke
taak,maar tochzijn eroplossingen mogelijk.

Drie mogelijke oplossingen
De'doofheid' vanhet kabinet ende
TweedeKamerkanverminderd wordendoor
bijvoorbeeld meer publiekedebarren tevoerenoverdeveiligheid tegen overstromingen.
Deterreuraanslagen inhet buitenland hebben kennelijk welvoldoende indruk
gemaakt bijdeoverheid omonmiddellijk in
actietekomen enpubliekedebatten overdir
onderwerp zijn ervoldoende.Uiteraard zal
naeenoverstroming ineigenlandeen

publiekdebatvolgenenzaldeoverheidzich
moeten verantwoorden overhet gevoerde
beleid.Zolanghetechtergoedgaar,lijkt er
inhet waterkeringbeleid geenreden tezijn
voorpubliek debat.Tochzoudendeverwoesrendeoverstromingen inher buirenIand(o.a.Oostenrijk, Tsjechië,Duitsland en
Hongarije) indeperiode 1998-2002eveneens
moeren leiden totpubliekedebatten overde
veiligheid vanNederland regenoverstromingen.Ermoeren meer vragen komen vanuit desamenlevingenTweedeKamernaar
aanleidingvangebeurtenissen in hetbuitenland.Beleidsmakersopandere rerreinen
wordenimmersookfors bekririseerd als hun
beleidonvoldoende veiligheid heeft
gebrachtvoordesamenleving.
Eentweedeoplossingomintespringen
opherrekortschieten vanhet voorstellingsvermogen (endaarmeeher onvoldoende
urgentiegevoel) ligtinhet nut vande
modernecommunicariemiddelen. Animaties,kaarten enfilms waareen realistische
overstroming isgesimuleerd, helpen omte
doeninzien watdegevolgen kunnen zijn.
Weinigmensen kunnen zichiets voorstellen
bijdecatastrofale gevolgen vaneenoverstroming.Dat isniet verwonderlijk, wantde
gevolgen zijn inderdaad onvoorsrelbaar.Wie
realiseerrzichdat hetdodenaantal alsgevolg
vaneenrivierdijkdoorbraak tenoostenvan
Rotterdam wordtgeschatopcirca70.000?Dit
onvoorsrelbare karakrer isrevergelijken met
dedesastreuzegevolgen vandetsunami in
hetzuidoosten vanAzië.
Eenlaatsteoplossingom het urgentiegevoeloppeiltehouden, isomindebeleidsvormingmeernadruk teleggenopveiligheid alsvoorwaardevooreen daadwerkelijk
ethisch verantwoord beleidrond warerke-

Overstromingeninna.Nederlandserivierengebiedeindjaren '90(foto:KarelTomeij.
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ringen.Overheid énburger moeten dezelfde
verwachtinghebben,namelijk (zo)veilig
(mogelijk) tegenoversrromingen.Depraktijk laatziendatersomsandere,meer persoonlijke, naruurlijke, cultureleofalgemeen
economischedoeleneen tegroterolspelen.
Wanneerdezebelangencentraal komen te
staan,wordt herveiligheidsbeleid gedwarsboomd.
Daarnaast moetdeoverheideerlijk zijn
naar deburger:absoluteveiligheid iseen
illusie.Eenterugtredende overheiddie
meent datdemaatschappij niet maakbaaris,
maggeenmodeworden.Herisenblijft haar
taakomdeburger teinformeren overderisico'sdiehij ofzijloopr.
Ookdeburger moet reëelzijn.Denieuwekritische,mondigeburger isookeenproactieve,oplettende burger.Herispraktisch
onmogelijk omdeoverheid alle kilomerers
aandijken frequent indegaten telaten houden.Daarkandeburger bij helpen.Heel
simpel,boeren opherland,burgersdie hun
hond opdedijk uitlaten, bewoners langseen
dijk;allemaal moetenzijoplettend zijn en
bijvoorbeeld scheuren melden bij her waterschap.Kortom,overheid ensamenlevingop
éénlijn inhetstreven naareenNederland
darveilig(er)istegen overstromingen.
Samenwerkenaaneenethisch veranrwoord
beleid tenaanzien vandewaterkeringen in
Nederland, f
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