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Nog veel innovatie
nodig inde Nederlandse aanpak vanhet
overstromingsrisico
InherNederlandsewaterbeheerissindshet
middenvandejarennegentigeenomwenteling
gaande. Derivierenkrijgenmeerruimteende
kustlijn mag -binnengrenzen -variëren.Zelfs
hetaanwijzen vannoodoverloopgebiedenis
geentaboemeer.Enerligtnogmeerinhetverschiet:door'VeiligheidNederland inKaart'is
gepoogdomperdijkring eenverbeterderisicoschatting temaken.Maartochisditmetvoldoende,menenRoelvanRaakenjillSlinger
vandeTU Delft.
Ondergetekenden zijn recent betrokken
geweestbij eenvergelijkend onderzoek
tussen deNoordzeelanden naar hun omgangmetstormvloedrisico's.Dit project
('EvaluationofPoliciesandStrategies') wordt
geleiddoorhetRijksinstituut voorKusten
Zeeen isonderdeel vanhetEuropese project
'Common Strategies toReduce Stormflood
Risks'.Indit project worden beleiden
achterliggendemotivatievandeoverheden
vanvijflanden(Verenigd Koninkrijk,België,
Nederland,Duitsland enDenemarken)mer
elkaar vergeleken.
Medeopbasisvandezeervaringen
menen wijdat,ondanks deverbeteringvan
hetNederlandseoverstromingsbeleid op
sommigepunten, hetbeleidopandere puntenzelfs nietheroverwogen is.Dezestelling
zalworden toegelichtaandehand vande
stappendiedoorlopen moetenworden in
hetbeleidsproces.

alsevacuatieroutes,noodopvangenmedischezorgverwachten.Nietsvanditalles
vindtmen indenota,welconcludeert de
notadat"de rampenbestrijdingsorganisaries
nietinstaatzijn omopeffectieve wijzede
gevolgen vaneengrootschaligeoverstromingsramp tebeheersen.Wemoeten dan
ookonzeverantwoordelijkheid nemen en
aanvullende maatregelen rreffen." Onder
aanvullendemaatregelen worden hier ruimtelijk-technische oplossingen als noodoverloopgebieden,compartimenrering en dijkverhogingverstaan.Het kabinet besluit tot
heteersteenhoudt delaatstetweeopties
openvoorverderonderzoek.Heraandenota
toegevoegdeadviesvanWLDelft Hydraulics
steltechterdatnoodoverloopgebieden geen
garantie biedenvoorhetniet overstromen
vananderegebieden.Grootschaligeoverstromingen blijven duskennelijk mogelijk
ènonbeheersbaar indevisievanhet kabinet.
Maareen(zeerlage)kansopeenonbeheersbareramp wordtooknietexplicietgeaccepteerd.
Ditvoorbeeld vanonduidelijk beleid
merberrekkingrotrampenbesrrijding en
oversrromingen vormtgeen uitzondering.
HetRIVMenanderen latenziendatderampenbesrrijding slecht isvoorbereid opgrote
oversrromingsrampen.Eenoverkoepelend
rampbestrijdingssplan vooreengrootschaligeoverstroming vandezuidelijke Randstad
bestaatbijvoorbeeld niet.
Hoeintegraalenvernieuwend het
waterbeheer in hetalgemeenookis,mochtenonverhoopt tochdedijken vanéénvan
degrotedijkringen breken,dan weten burgers(enveelbestuurders) nietofhetbeteris
hetgebied uit tevluchten ofdestormvloed
aftewachtenopdedakenvanhuizen.Dit
simpelefeit laatalzien,datdeomwenteling
inbeleidnognietisvoltooid.

Stappen in goed beleid
Een voorbeeld: rampbeheersingsstrategieën
Eind2003 kwamdereacrievanderegeringophetadviesvandecommissie Luteijn
uir.Inveelopzichten vormtdezeeenschoolvoorbeeldvandenieuweaanpakin waterbeheer.Opdeomslagstaandelogo'svande
ministeriesvanVerkeerenWaterstaat en
BinnenlandseZakengebroederlijk naast
elkaar,meerderestrategieën wordengegenereerdentegenelkaarafgewogen ophun
voor-ennadelen envervolgenswordteen
strategieaanbevolendiehetopzettelijk laten
overstromen vanbepaaldegebieden inextremeomsrandigheden toelaat.
Eenmerkwaardigheid valrechterop.In
denota'Rampbeheersingsstrategie Rijn en
Maas'zoumenookafwegingen overzaken
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Wijveronderstellen datbijdetotnu toe
gemaakteomslaginhetoversrromingsbeleideenpaar fundamenten vanhet beleid
onderbelicht zijngebleven.
Erzijn tientallen beleidskundige modellendiebeschrijven hoedejuiste middelen
moetenwordengekozenengecombineerd
ombeleidsproblemen oprelossen.Verreweg
demeestezijn echtervariatiesen uitbreidingenophetstappenplan uit 1955van Herbert
Simonenvergelijkbare auteurs.WijgebruikenhierdevariantvanWalkerdieopdeTU
Delft wordtgedoceerd.Indeze methode
komendevolgendestappenoffasen voor:
identificeer hetprobleem,identificeer de
doelstellingen,besliswelkecriteria bijde
doelsrellingen passen,selecteer(ofgenereer)
alternatieven diemogelijk het probleem

oplossenofverminderen,analyseerelkvan
dealrernatieven, vergelijk dealternatieven
(enkies),implementeer hetgekozen alternatiefénmonitor enevalueerhetgekozen
alternatief
OphetwerkvanSimonenzijn volgelingenisveelkritiekgeuit.Indebeleidspraktijk
ishet langnietaltijd mogelijk omstapvoor
srapallebenodigdeinformatie teverzamelenomvervolgenstoteenvolledig geïnformeerd besluitrekomen.OokWalkerraad
aanom-waarnodig-destappen opnieuw te
doorlopen.
Watdoordejaren heenwelovereindis
blijven staan,isdataldezestappen openig
moment openigerleiwijzeinhetbeleidsprocesaandacht verdienen.Zezijn inzekere
zinbasisvoorwaarden vooreengoedbeleid.

Aandachtspunten voor het
Nederlands beleid
Ondergerekenden consraterendarde
omslagdelaarstejarenzichvooral heeft
afgespeeld ineenbeperktaantal stappen,
juist destappen waarinhet Nederlands
beleidalsterkwas.Ditheeft weltotverbeteringengeleid,maarniet totdedoorde
auteursgewensreverbredingeneenmeer
robuusre beleid.Destappenzullenéénvoor
éénbesprokenwordenomdit toetelichten.
Probleemidentificatie
Bijprobleemidentificatie ishetzaakhet
probleemglobaalteidentificeren, degrenzenvanhetprobleemtebepalenendeverantwoordelijken enberrokkenen te identificeren.Hetopnemen van ruimtelijke
ordeningbinnen hetprobleemkader inde
laarstejaren iseengroteverbetering.Toch
ligteropeenaantalpunten binnen deze
stapnoguitdagingen.Zokomtdekernvan
herprobleem-deongewenstegevolgenvan
overstromingen -vaakslechtssummier aan
deordeinbeleidsdiscussies.Indenota
'Rampbeheersstrategie Rijn enMaas'spreekt
men overmiljardenschade aangebouwenen
infrastrucruur, maaralshetopdeimmateriëleschadeaankomr, houdt men herop
risico'svoordevolksgezondheid ende
milieuhygiëneenmogelijk slachcoffers. In
heralgemeen wasrotzeerrecent vrijwel
niets(publiekelijk) bekendoverdegevolgen
vanoverstromingen.Vorigjaar paspubliceerdeherRIVMdeeersreglobale schatting
vanschadeenslachtoffers bij overstromingenenditjaar brachthetbladDeIngenieur
eengederailleerder beeldvoordeRandstad.
HetVNK(Veiligheid vanNederland in
Kaart)poogtveelgedetailleerde,kwantitatieveinformatie aan televeren.Maar hetlaat

Wateroverlastindezomervan2004inNoord-Nederland(foto:MemdertvanDijk).

ookeenaantalbrederevragen open,zoalsde
vraagofNederland welinstaatisteherstellenvaneengrootschaligeoverstroming inde
Randstad enofderestvanNederland nog
zoukunnen functioneren. Ofhoelanghet
duurt omeengrotedijkring weerdroogte
malenendeinfrastructuur teherstellen.Dit
soortvragenzijn misschien niet aangenaam,
maarwelbelangrijk omineenvolgendestap
dedoelstellingen heldervoorogente krijgen
enopbasishiervanweloverwogen keuzeste
kunnen maken.
Eenander aandachtspunt indezestapis
hoedeverantwoordelijkheden tussen burgersendediversebetrokken overheden verdeeldzijn.Dezeverdelingis-zekerinde
prakrijk-onduidelijk. Bijdeoverstroming
inWilnisbijvoorbeeld heefr de rijksoverheid
schadeviadeWetTegemoetkomingSchade
bij rampen enzwareongevallen(WTS)vergoedt Het isuitermate twijfelachtig ofde
gebeurtenis bijWilniswelvoldeed aanher
wettelijke criterium van"een gebeurtenis
waardooreenernsrigeverstoringvande
openbareveiligheid isontstaan,waarbij het
levenendegezondheid vanvelepersonen,
hetmilieuofgrotemateriëlebelangen in

ernstigemateworden bedreigd ofzijn
geschaad"*.Hetlijkt ermeeropdatdepolitiekereactieervoorzorgdedat het Rijk
kostenopzichgenomen heeft voor het
onverwacht doorbreken vaneendijkvaneen
regionaleoverheid(her hoogheemraadschap).
Behalvedatderijksoverheid somsmeer
verantwoordelijkheid lijkt tenemen dan
haar formele verantwoordelijkheid, zijn er
situaties mogelijk waarinzij nietaande
gewekteverwachtingen kanvoldoen.De
tientallen miljarden euro's porientiële
schadeindenota 'Rampbeheersinsstrategie
Rijn enMaas'staatinschrilcontrast totde
ongeveer halfmiljard eurodievanuit het
rampenfonds bijgrotecalamiteiten maximaalkanworden uitgekeerd.
identificeerdedoelstellingen
Beleidsnota's enstudies spreken meestal
overdedoelstellingen invrijalgemenetermenalsNederland "veiligenleefbaar houden,nu enindetoekomst". Eengroot aantal
doelstellingen vanhetNederlandse beleidis
echter(vrijwel)implicietensomszelfs
tegenstrijdig.

Eenvoorbeeld:Destaatssecretaris van
VerkeerenWarerstaat lietin2003 inLeiden
tijdens deCleveringa-lezingeen proefballon
opomroteengezamenlijk norm voorexterneveiligheidenoverstromingsgevaar te
komen.Daarbij bleefbuiten beschouwing
datopditmoment bij oversrromingsgevaar
economischeschadeeendominante rol
speeltenbij externeveiligheidhervoorkomen vanslachtoffers domineert (uitgedruktalsindividueel-engroepsrisico).
Nogopvallender isdatVerkeeren
Waterstaat steltdarde maatschappelijke
kosten-batenanalyse hètgeëigendebeslissingsinstrument is.Maarhet verschilt nogal
tussenbijvoorbeeld eenZeeuwseilandofde
Randstad hoede kosten-batenverhouding
voorhetbereikenvaneenbepaaldindividueelengroepsrisicoligr.Eenexterneveiligheidsachtige normen kosren-batenbenaderingzijn duspotentieel tegenstrijdig.
Ditraaktaaneenfundamentele, weinig
benoemdespanninginherNederlands
beleid.Enerzijds wordeninvesteringenzo
economisch-efficiënt mogelijk toegepast
(hoogstenormen voorgrote,dichtbevolkte
dijkringen),anderzijds spelen egalitaire
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argumenten weldegelijk eenrol.Bijvoorbeeld,denormen voordedorpen opde
Waddeneilanden (dichtindebuurt van
hogeregrond)endeRandstad (respectievelijk 1:2.000jaaren1:10.000jaar)zijn welin
dezelfde ordevangrootte,maarhet tisico
vanlevensverliesvoordeburgersbijeen
grootschaligerampzijn vantotaal andere
ordevangrootte.Klaarblijkelijk speeltde
gelijkwaardigheid inbescherming tussen
burgersookeenrolindenormsrelling.
Latenwedanoverditsoort uitgangspunten
vanhetbeleidookduidelijk zijn.
Besliswelkecriteriabijdedoelstelling\>asstn
Bijdezestapdraait heteromzogoed
mogelijk bijalgemene,vaakabsrractedoelstellingen,eenduidige-liefsr meetbarecriteria teformuleren. Hier poogtVeiligheid
Nedetland inKaartvootuitgang temaken
door hetrisicovaneengeheledijkring inte
schatten enzoweldemateriëlealsde immateriëleschade(slachtoffers) re kwantificeren.
(Genereer)enselecteeralternatieven
Doorhetnadrukkelijke betrekkenvan
ruimtelijke ordeningisde oplossingsruimte
indeafgelopenjaren vergroot.Oplossingen
alsrivierverbredingen noodoverloopgebiedenzijn reëleoptiesgeworden.Voordedijkenenindeduinen probeert menookhet
risicotebeheersendoorbebouwingrevermijden.Zelfsnier-fysieke maatregelen,zoals
eentegenschadeverzekeringen vergoeding
viadeWTS,behoren rotdemogelijkheden.
Tochblijven dezeniet-technische oplossingenveelalbeperkt tot depetiferie van het
beleid:overstromingen indeduinen en
uiterwaarden ofdoor regenoverlast.Hetrisicovanzee-enrivieroversrromingen inde
grotedijkringen wordtalleendoor hogere
dijken, bredereduinen enruimere uiterwaardengereduceerd.Terwijlhetindeze
stapjuist belangrijk isomzoveel mogelijk
alrernatieventegenereren,overwegen wein
Nederland alleenrelatiefkleinevariatiesop
bestaand beleid.
Enkelevoorbeeldenvangroterevariaties:
inHamburg vindtmenindeGoudenGids
eenevacuatieplan,inDenemarken oefent
menzelfsevacuaties,inEngeland enWales
geldenvoorziekenhuizen srrengere normen
danvoornormale bebouwing.
Juistindezestapwaaralternatieve strategieën uitmeetdeiehoeken gegenereerd
moetenzijn, richtNederland zichvooralop
fysiek-technische oplossingen enlatenwede
kansliggenomdooreenscalavan alternatievenaantebiedenzelfs robuuster beleid te
maken.Hiet kangedacht wordenaanaltetnatieven alsgedifferentieerde evacuatieplannenafhankelijk vanhet overstromingspa16

H20

24-2005

rroonofzelfs crisisoefeningen opprovinciaal
niveau.Verderkunnen deburgers worden
geïnformeerd overhoeomtehandelen bij
eenoversttoming.Doornaarandere landen
tekijken, kunnen weookbrederdenkenover
mogelijke maatregelen in Nederland.
Analyseer(prestatiesvan)alternatieven
Nade(bijna)-overstromingenin 1993 en
1995isveelgeïnvesteerd inbetere schattingenvandekansenengevolgenvanoversttomingen.
Eénvandebelangrijkste aspecten in
dezefaseisechteromrekeningtehouden
metonzekerheden indetoekomst.Die
wotden inNederlandstetk kwantitatief
benadetd.Onzemaatgevende waterstanden
zijn gebaseerdopextremeextrapolatiesen
onzekereaannames.Datiszeer verdedigbaar
alshergaatomhetafleiden vandeparametersvoordewarerkeringen. Men moet
immersdaaruiteindelijk eengetal kiezen.
Maat ineerderestappenvanhet beleidsproceszijn weonsonvoldoendebewust vande
kwalitatieveonzekethedenvandekeringen.
Dedijkbreuk bijWilnisheeft duidelijk
gemaakt datzichonbekende faalmechanismenkunnen aandienen.
Datdringronvoldoendedoorbuitende
watetweteld,bijvoorbeeld indewaardering
voorrampenbestrijding inhet samenstellen
vanhetbeleid.Inderelevanteleidraadvan
hetMinisterievanBinnenlandseZaken
wordtaangegevendatgebiedendieminder
vaakdaneensin 10.000jaaroverstromen bij
dedimensioneringvande rampenbesrrijding
buitenbeschouwingwordengelaren. Daarbij
isaangegevendatditdegrotedijkringen van
Zuid-enNoord-Holland betieft.Allemitsen
enmatendiehetverschilmaken tussende
maatgevendeherhalingsperiode enwerkelijkeoverstromingskansblijven onvermeld.
Eenandervoorbeeld:metde introductie
vannoodovetloopgebieden gaatdemenselijke factor inbelangtoenemen:deverantwoordelijke bestuurder moetdestalen
zenuwen hebben omniet tevroeg(onnodige
schade,verliesbuffercapaciteit) enniette
laat(doorbraken vangrote dijkringen)
opdracht tegevenomdeinlaatwerken te
openen.Het istamelijk naïefredenken dat
hijofzijzichuitsluitend dooitechnisch
advieszallaten leidenopzo'n moment,ofin
staatisalletechnischeinformatie totzichte
nemen.Ookhier isdusveelonbenoemde,
niet-kwantitatieve, onzekerheid.
Hetgevaarschuilterindat wemaatregelenalsrampenbestrijding, compartimentering ofruimtelijke inrichtingsmaattegelen
gaanbeschouwen alsietswatminder dan
eensindeduizend ofpaarduizendjaar ingezetzalworden inplaatsvanalseen'back-up'

voorhetgevalonzedijken toch frequenter
falen dan wenu inschatten.Een dergelijke
redundantiegedachte lijkr inNederland te
ontbreken.
Ookwordendesociaal-economische
onzekerheden voordelangetermijn verwaarloosd.Deschadecomponent vanVeiligheidvanNederland inKaartticht zichopde
huidigetoestand.Indemeestebeleidsdiscussieswordtonbewustdeaanname
gemaakt,datweonsmoeten voorbereiden
opeentoekomst vantoenemende tijkdom
endustoenemende investeringen inlaagliggendegebieden.Bijhetrapport vande
CommissieWaterbeheer 21eeeuwzijn
scenario'sgebruikt,maardiewaren niet
breedgenoegommetditsoorr mogelijkheden rekening tehouden.Bijvoorbeeld de
vraagofweonzetechnisch hoogwaardige
kustvetdediging instand kunnen houden
wanneer hetlangdurigslecht met Nederlandgaat,wordtnietgesteldenisweldegelijk relevant.
Eengoedvootbeeldvanhet bettekken
vansociaal-economische onzekerheden inde
beleidsanalyse,latendeautoriteiten in
Engeland enWaleszien.Zijhebben recenr
beleidsopties voor overstromingsbeheer
onderverschillendesociaal-economische en
hydrologischescenario'sgeanalyseerd.Daarbijbleken sociaal-economische omwikkelingenzeersignificant vootdeeffectiviteit van
divetsebeleidsalternatieven.Een dergelijke
analysezouzekerinNederland-waarde
belangen inoversrromingsbeheer veelhoger
liggen-zinvol zijn.
Vergelijkdealternatieven(enkies)
Delaatstetijd worden alternatieven
steedsvakerexplicietmetelkaar vergeleken,
bijvoorbeeld indenota 'RampbeheersstrategieRijn enMaas',waarbij ookdevoor-en
nadelen vanalleoptiestoegelicht wotden.
Bijdezegrotevooruitgangdient echter
bedacht tewotden datdeprestaties van
alternatieven nierondereenbreed speerrum
vanverschillende mogelijke toekomsten
vergeleken worden.Ditzotgt voorkwersbaarheid,mochtdetoekomst anders zijn
dan wehaar nu verwachten.Hierligtdus
nogeenuitdagingomtot robuusteoplossingentekomen.
Implementeerhetgekozenalternatie/
Aandeimplementatievan hoofdzakelijk
fysieke maatregelen tegenoverstromingenis
deafgelopenjarenveelverbeterd,zoalsdraagvlakcreërenonderburgers,overlegmet
maatschappelijke groeperingenen inpassing
metaandachtvoordetoeristische,landschappelijke,natuurlijke enculturelewaarden.

InundatieBloksleatpolderinFriesland.

Monitorenevalueer
Nade(bijna-joverstromingen in 1993 en
1995isopditpunt duidelijk vooruitgang
geboekt.Opopetationeel vlakis bijvoorbeeld
dewettelijke vijfjaarlijkse toetsinggeïntroduceerd.Eninbeleidsdiscussieskomteen
herzieningvandenormwaarden uit deWet
opdeWaterkeringvoorzichtigaandeorde.
Derecenteexterneevaluatievanhetoverstromingsbeleid doorhetRIVMiseen ander
goedvoorbeeldvanaandacht voorde
beleidsevaluatie.Hierinwordteenvoorzichtigbegingemaakt meteenevaluatievande
voorbereiding oprampen.

menten enheterkennen vanniet kwantificeerbare(technischeèn sociaal-economische)
onzekerheden.
Natuurlijk ishetgrotendeels speculeren
watdeuitkomstvaneenheroverwegingvan
hetbeleid teweegzalbrengen.Maar Nederlandmoetnietblijven steken in fysiek-technischemaatregelen.Brederemaatregelenredundantie inbouwen -kantoteenrobuusterbeleidleiden.
Wezullen desalniettemin twee punten
aanstippen waarvan wijgelovendateenverbeteringgemaakt kan worden.

Aanbevelingen
InNederland isvooruitganggeboekt
met hetverbreden vandebeleidsgrenzen,
hetstellenvanbeterecriteria,het analyseren
vanalternatieven enherexpliciet vergelijken
vandezealternatieven.VerderisinNederland veelbereiktophetgebiedvanimplementatie,monitoringenevaluatie.Vande
anderekantblijven sommigeaspectenvan
hetbeleidsvraagstuk onderbelicht. Dit
betreft, kortsamengevat-een helderbeeld
vanderampdieweproberen tevoorkomen
enverantwoordelijkheden daarvoor,deachrerliggendedoelstellingen vanhet beleid,
eenbreedspecrrum vanmogelijke instru-

Teneerstelijkt eenbredere overweging
vanbeleidsoptieszeerinteressanr,zekerals
meeraandachr aankwalitatieve onzekerhedengegevenwordt.Ophetgebied van
rampenbestrijding, kunnen kleine,zeer
kosteneffectieve maatregelen mogelijk het
beleidsterkverbeteren.Burgersindedijkringenzoudenbijvoorbeeld geïnformeerd
kunnen worden overwatzemoetendoen in
gevalvaneenoverstromingengebouwen
kunnen aangewezen wordendiegedurende
eenoverstromingveiligzullenzijn. Metde
ontwerpnormen alsuitgangspunt lijkteen
dergelijk beleidonzinnig.Maaralsmen

bedenkt dat wenooitzekerzullenzijn of
onzedijken werkelijk defaalkans hebben
waaropwezeontworpen hebben, worden
dit soortoprieszekerhetoverwegen waard.
Tentweedezouden scherpere,maatschappelijkbediscussieerde,doelen nuttig
zijn.SteldatalleendeRandstad economisch
gezienonderverzekerd is,maardarhetoverlijdensrisico inderiviergebieden veelgroter
isdanindeRandstad.Waargaan wedan
investeren?Natuurlijk isdituiteindelijk een
politiekekeuze,maar beleidsonderzoekers
hebben hierweleenrolomdevele,vaak
tegengestelde,doelstellingen vanhetNederlandseoversrromingsbeleid teverhelderen.
Kortom,ondankseen traditievan
successen,iserdekomendejaren nogveelte
innoverenbinnen hetNederlands waterbeheer. <f
*

Dir isdedefinrrre van "ramp ofzwaar ongeval"in arrikel r
van deWer Rampen enZware Ongevallen waaraan de
WTS(arrrkel 1)re/ereerr.

Roel vanRaakenJill Slinger
[TU Delft]
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