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Normstellingoverstromingsrisicolangsrivieren
P. BAAN, WL/DELFT HYDRAULICS
K.HEIJNERT, WL/DELFT HYDRAULICS

De wettelijk vastgestelde minimale knusophet overschrijden van maatgevende waterstanden in het
gehele bovcuriviergebied ligtmomenteel op 1:1250perjaar. Alsde maatgevendeajvocrwordt benaderd enoverschreden isniet exact voorspelbaar wanneer enwaar eenoverstroming zal optreden. De
overstroming raakt ongecontroleerd en kan netzogoed optreden iugebieden metgrote economische
waardeals in dunbevolkte dijkringen. Controle opdeplaatsen mate van overstroming isdaarom
gewenst. Hetadviesvan deCommissieNoodoverloopgebieden voorziet daar ten dele in. Maarde
vraag blijft o/we niet eenstapje verder moetengaan. lu dit artikel doen wij liet voorstel om deveiligheidsnorm van dijkringen aftestemmen opdepotentiëleschade bijoverstromen zoals ook in het
benedenrivierengebied al deels hetgeval is.Dijkringen nierecu lage potentiële overstromingsschade
lopen dan bij hoogwater alseersteonderen bieden daarmee extra bescherming aan dijkringen met
ecu hogere potentiëleschade.
Dehuidige veiligheidsnorm langs de
bovenrivieren (een minimale kans op overschrijden van demaatgevende waterstand van
1:1250perjaar) isuniform en maakt geen
onderscheid naar deomvang van de gevolgen
van overstroming. Gebieden waar de potentiëleschadedoor overstroming relatiefbeperkt is,
hebben dezelfde veiligheidsnorm als gebieden
met een relatiefgrote overstromingsschade.
Daarbij komt datdeveiligheidsnorm langsde
rivierenoppapier weliswaar overalgelijk is,
maar dat dewerkelijkheid anders is.Want de
overschrijdingskans van 1:1250perjaar is met
grote onzekerheid omgeven.
Alsdemaatgevendewaterstand van1:1250
perjaar wordt benaderd en overschreden,
neemt de kans opdijkbreuk toeen kande dijk
overlopen.Waardat gebeurt, isop voorhand
niet duidelijk (zieookafbeelding 1).Toevallige
omstandigheden (toestand van de dijken,
bezwijkmechanisme, windrichting, afvoerverdelingopsplitsingspunten) kunnen immets
eenbelangrijke rol spelen,juist vanwege deze
onzekerheden en de mogelijk grote gevolgen
van een ongecontroleerde overstroming ligt
het voor de hand om eengecontroleerde overstroming te verkiezen boven een ongecontroleerdeoverstroming. Want bij een gecontroleerdeoversrroming isde kans op slachtoffers
kleiner en zalookdeschadeen maatschappelijke ontwrichting bepetkt kunnen worden.

DeCommissie Waterbeheer 21eeeuw adviseert in het waterbeheer meer aandacht te
schenken aan het afwegen van kosten en
baten.Inzakeoverstromingen betekent dit dat
wedekosten vanmaatregelen gericht op
bescherming tegen overstromen moeten afwegen tegendebaten, te weten de te vermijden
overstromingsschade.Alswedat consequent
doen, rolt hier geen uniforme veiligheidsnorm
uit voorhetgehele riviergebied vanwege grote
verschillen in bevolkingsdichtheid en economische ontwikkeling in de laaggelegen gebieden langsderivieren.Bovendien verandert de
kosten-batenbalans in de loop van de tijd als
gevolgvan klimaatverandering (mogelijk grotere kans op overstroming door hogere piekafvoeren]en bevolkingsgroeien economische
ontwikkeling in deze gebieden.
In het licht van het bovenstaande lijkt het
nuttig om een discussie aan tegaan over de
voor-en nadelen van het huidige unifotme
normstelsel.Daar moeten wein alle openheid
over discussiëren en democratisch overbeslissen.Deuitkomst zou kunnen zijn dat het
wenselijk iseen nieuwe visie teontwikkelen op
dewijze vanvaststellen vangewenste veiligheidsnormen.Afgeleide vragen zijn hoe wcde
veiligheidsnormen gaan bepalen en hoewe
daarbij rekening houden met toekomstige
ontwikkelingen. Met dit artikel hopen we bij
tedragen aan dediscussie over dit onderwerp.

Voorhet regionale waterbeheer heeft de
'kerngroep normering wateroverlast' een voorsteluitgewerkt1).Aanleiding hiertoe was dat
bij dewateroverlast in deafgelopenjaren bleek
dat geen unifotme eisen (normen) bestaan
waaraan watersystemen moeten voldoen.Vragen diespelen zijn: welk risico op wateroverlastwillen welopenen in hoevetre zijn investeringen nogeconomisch verantwoord om
schadealsgevolgvan wateroverlast tegen te
gaan? Het voorstel vande kerngroep bestaat
uit basisnormen gerelateerd aan het type
grondgebruik. Debasisnormen worden uitgedrukt ineen maximaal toelaatbate kans op
inundatie. Dezekans neemt afen het beschermingsniveau neemt dus toe,naarmate de
potentiële schadebij onder water lopen toeneemt. Dat leidt tot een niveau van bescherming dat oploopt vangrasland, via akkerbouw
englastuinbouw tot bebouwdgebied.In een
beperkt aantal situaties is beargumenteerd
afwijken van de norm toegestaan, bijvoorbeeld
alskan worden aangetoond dat dekosten van
maatregelen om aan denorm te voldoen niet
in redelijke verhouding staan tot de verwachte
baten (tevermijden schade).
Voorveiligheidsnormen langs rivieren
kunnen wehiervan leren.Wezouden bijvoorbeeldeen vergelijkbaar stelsel van normen
kunnen uitwerken. Degevolgen van overstroming langs rivierenzijn weliswaar ernstiger
dan dievan wateroverlast, maar deaard van de
problematiek isvergelijkbaar. Hetgevaar van
verdrinking bij overstroming iste ondervangen door bij een dreigende overstroming tijdig
teevacueren. Bijdegrote rivieren in Nederland isde waarschuwingstijd daarvoor als
regel ruim voldoende.

Van ongecontroleerde naar gecontroleerde overstroming
Afbeelding 2 toont het mogelijke verloop
vandeoverstromingsschade in relatie tot de
hoogte van de piekafvoer. Tweesituaties zijn
weergegeven:
• eenuniforme veiligheidsnorm van 1:1250
perjaar. Hierbij ontstaat een ongecontroleerdeoverstroming met alsgevolgeen
onregelmatig vctloop van de schadecurve.
Denatuur ontziet dijkringen met een
hogepotentiële overstromingsschade
immers niet;
•

perdijkringberekende economisch optimale veiligheidsnormen.Voorelke dijkring kan in principeeen kosten-batenanalyseworden uitgevoerd.De optimale
veiligheidsnorm diedaaruit valtafteleiden isafhankelijk van delokale situatie
(potentiële overstromingsschade, kosten
van mogelijke beschermende maatregelen) en zalvan geval totgeval verschilH20
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Mogelijkgevolgvanongecontroleerdeoverstroming'

len.Door dedijkringen te rangschikken
naar de berekende optimale veiligheidsnormen krijgen weeen hypothetische
overstromingsvolgorde op economische
basis.Bijdezeaanpak lopen de dijkringen
onder in volgordevan het niveau van de
veiligheidsnorm. Dan isdus sprake van
eengecontroleerde overstroming.
Beideschadecurves inafbeelding 2zijn
veranderlijk in de tijd.Alsdepotentiële overstromingsschade in een dijkring bijvoorbeeld
toeneemt, dan verschuift het economisch optimum naar een stringentere veiligheidsnorm.
Dan kan een hogere rivierafvoer de dijkring
nogsteeds passeren.Om dat tebereiken zijn
extra beschermingsmaatregelen nodig.

Afb.z:

Baan en Klijn2) hebben duidelijk gemaakt,
dat deeconomisch optimale veiligheidsnorm
van een laaggelegen dijkring langseen rivier
stringenter moet worden (hoger beschermingsniveau)als:
• ersprake isvan economischegroei (en
bevolkingsgroei];
• degcvoelsschadebij overstroming wordt
meegenomen bij dekosten-baten afweging.Degcvoelsschade isgekoppeld aan
stress engevoelvan onbehagen alsgevolg
vandeoverstroming. In hoog ontwikkelde
samenlevingen alsdeNederlandse hechten
burgers aan welzijn en comfort en daarom
worden stressenongemakken sterk negatiefgewaardeerd. Evacuatiedraagt in sterkematebij aandegevoelsschade;

•

Van theorie naar werkelijkheid
Verschillende aspecten bemoeilijken de
vertaling van deresultaten van de kostenbatenanalyse naar de praktijk en het vaststellen van breed gedragen veiligheidsnormen:
•

Een rivier stroomt.Alseen extreme afvoergolfNederland bereikt, isbij een uniform
veiligheidsniveau de kans op overstroming
van bovenstroomsedijkringen het grootst.
Overstromingen bovenstrooms hebben
weleffect opdewaterstanden en veiligheid
benedenstrooms, maar het omgekeerde
geldt niet. Bijde kostcn-batenanalyse van
deze bovenstrooms gelegen dijkringen
kunnen we met dit aspect rekening houdendoor deschadevermindering in andere
dijkringen alsbaten mee te nemen;

•

Verdeling van lasten en lusten. Het overstromen van dijkringen met een lagere
veiligheidsnorm draagt bij aan de bescherming van andere dijkringen. De dijkringen diealseersteonder water lopen dragen
dus degrootste lasten, terwijl delusten bij
deandere dijkringen terechtkomen.Dat is
onrechtvaardig. Compensatie van debenadeelden door de bevoordeelden is daarom
gewenst. Dat moeten weruim zien.Zo
moet welzijn en comforr (gevoelsschade)
erbij betrokken worden.Mereen ruime
compensatie kunnen webereiken dat het
NIMBY-effcct (Not In MyBackYard)overgaat inAIMBY(Allowed InMyBackYard).

Mogelijk verloopvandeoverstromiiujssdiade metdepiekafvoer.
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dekosten van beschermingsmaatregelen,
zoalsdijkversterking, door technologische
ontwikkeling afnemen.

Voorts komen Jonkman e.aj) tot de conclusiedat rekening houden met onzekerheden in
deraming van deeconomische schadeen in de
geschatte kans op overstroming leidt tot een
substantiële verhoging van de economisch
optimale veiligheidsnorm. Bijde kostcnbatenanalyse kan rekening worden gehouden
met aldeze effecten.

uniformeveiligheidsnorm 1: 1250 jaar
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Voortsconstaterenwedatdevasttestellen
kansopoverstromingeengroteonzekerheidsmargekent.Datgeldtookvoordebepaling
vandeoverstromingsschade.Dezegroteonzekerheidsmarges hebbengevolgenvoorde
betrouwbaarheid vandeuitkomstenvande
kosten-batenanalyses.Onvoldoendebetrouwbaarheidkanhetverkrijgen vanmaatschappelijkdraagvlakvooreenaanpassingvanhet
normstelsel bemoeilijken.
Discussie
Aandenormenvoorregionalewateroverlastislanggewerktenhetprocestotvolledige
verankeringindewaterschapspraktijk isnog
nietafgerond.Defilosofie -hetbeschermingsniveauc.qdeveiligheidsnorm baserenopde
omvangvandepotentiëleschade-isinprincipeooktoepasbaarvooroverstromingvandijkringenlangsrivieren.Hierbijwordterineersteinstantievanuitgegaandat slachtoffers
doorverdrinkingkunnen wordenvoorkómen
doortijdigeevacuatie.Uiteindelijkspeeltvanzelfsprekend ookdekansopslachtoffers eenrol
ineeneventuelenormdifferentiatie. Dezekans
isimmersduidelijk verschillendperdijkring.
Voorlaaggelegengebiedenlangsdeboven-

rivierenwordtnueenuniforme veiligheidsnormgehanteerd.Ditkanbetekenendat bij
extremeafvoeren overstromingvaneengrote
endichtbevolktedijkringeerderoptreedtdan
vanrelatiefdunbevolktgebied.Deoverstromingisongecontroleerd.Doorhet aanwijzen
vannoodoverloopgebieden wilmenongecontroleerdeoverstromingen voorkomen.Maar
hetaanwijzen vanenkelenoodoverloopgebiedenbiedtgeenabsolutezekerheid datverder
geenoverstromingen kunnen plaatsvinden.

individueledijkringendannietalleenminimalebeschermingsniveaus moetengelden
maarookmaximale,f

LITERATUUR

J)

Rapport van dekerngroepnormering wateroverlast m het
kader van deStarrovereenkomst waterbeheer 21eeeuw.
Voorstel normering regionale wateroverlast, oktober2001.

2)

Baan P.enF. Klijn f2001). Het optimale beschermingsniveau tegenoverstroming vanuit sociaal-economisch perspectief H ; 0 nr. 14/15,uag. 17-19.

Eenstelselvanveiligheidsnormengebaseerdopeconomischeoverwegingen, waarbij
ookdegevoelsschadewordtmeegenomen,is
helderenbegrijpelijk. Denormenzijneenduidigtebepalen,netzoalsdatbijdebasisnormenvoorregionalewateroverlasthetgevalis.

3J

Jonkman B.,P.van Gelder enH.l'rijlin^ [zooi). Anoverviewofquantitative risk measures and their application
for calculation o\flood risk., ESREL2002(European Safety & Reliability International Conference) in Lyon.

4)

VisM., F. Klijn en M.van Buuren (2001].Living with
floods, resiliencestrategiesforflood risk management and
multiple laud useinthe lowerRhine River basin. NCR-

Hetfeitelijk realiserenvan normdifferentiatieisdaneenvolgendestap.Hetadviesvan
deCommissieNoodoverloopgebieden stelteen
actievesturingvoordoorgebiedenviainlaatwerkenteinundcren.Alternatievenzijnmogelijkdoordetaakstellingvoor rivierverruiming
endijkversterking aftestemmen opdeveiligheidsnormen perdijkring.Hierbij zullenvoor

publicanon ur. 10.

advertentie

Compact-installatie
van 't zuiverste water

BureauWaardenburgbv
Adviseursvoorecologie&milieu
De Bio-Cleanbiorotor
zuivert huishoudelijk-en
industrieelafvalwater
metzuiveringsredementtot 99%!

Naast debekende biorotor-installaties voor
grondwatersanering, iserook een biorotorinstallatie
die huishoudelijk- enindustrieel afvalwater zuivert.

De Bio-Clean biorotor iseenbiologische zuiveringsinstallatie
waarmee Uuitdevoeten kunt: compact, dus overal inzetbaar,
eenvoudig te installeren met eenminimum aanenergieverbruik enonderhoud.Inzetbaar daar waar riolering ontbreektof
zuiveringslasten depanuitrijzen.
Dehoge bedrijfszekerheid enhet gemak waarmee dezeinstallatie werkt, maken deBio-Clean tot een bijzonder instrument
voor effectieve afvalwaterzuivering. Het gezuiverde water kan
weer eventueel als spoel- of waswater worden hergebruikt,
want ook recycling komt ten goede aanhetmilieu.
M e e r i n f o r m a t i e ? B e l t U ons g e r u s t .

MILIEUTECHNIEK INTERNATIONAAL 2 0 0 0 B.V.
Bosweg 6 • 5561TV Riethoven,NL
Tel: +31(0)497 531222 • Fax:+31(0)497 531221
E-mail: info@mti2000.nl • Internet: www.mti2000.nl

Inventarisatieenonderzoek

Inrichtingenbeheer

macrofauna, visfauna
herpetofauna, vlinders, vogels
vegetatiekartering
vogelecologie
ecotoxicologie
aquatische ecologie
modelontwikkeling
geografische informatiesystemen

natuurvriendelijke oevers
helofytenfiIters
visstandbeheer
groenbeheer
natuurbeheer
faunavoorzieningen
besteksvoorbereiding
RAW-bestekken

Visie- enplanvorming

Monitoring/evaluatie

natuurontwikkeling
landschapsvisies
groenstructuurplannen
ecologische infrastructuur
natuurcompensatie
integraal waterbeheer
ecologie in projectontwikkeling
milieu-effectenrapportage

natuurvriendelijke oevers
flora en vegetatie, fauna
gebruik faunavoorzieningen

Onder waterinventarisatie en onderzoek
onderwaterfoto, -video, -film

Voor maatwerk metvisie:
Postbus 365, 4100 AJ Culemborg
Varkensmarkt 9, 4101 CK Culemborg
Telefoon 0 3 4 5 - 5 1 2 7 1 0

Fax 0345 - 5 1 9 8 4 9
E-mailadres wbb@buwa.nl
Website www.buwa.nl
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