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mingsschadeneemtdanookaf.Afbeelding1
schetsteenaannemelijk verloopvandekosten
envandeschadeafhankelijk vanhetbeschermingsniveau.Vanuiteconomisch perspectief
bereikenweeenoptimaal beschermingsniveau
alsdesomvandekostenendeoverstromingsschademinimaal is.Metverliesvanmensenlevenswordthiergeenrekeninggehouden.We
mogenimmersaannemendat slachtoffers
voorkomen kunnen worden,omdatdewaarschuwingstijd alsregelruim voldoendeisvoor
eenvolledigeevacuatie.

Hetoptimalebeschermingsniveautegenoverstroming
vanuitsociaal-economisch
perspectief
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Inhetalgemeenspelennegatieveemoties
(angstgevoelensenstress)bij overstromingen
eengroterol.Losvandeeconomischeschade
wordthetrisicovanoverstromingalseen
stressfactor enemotionelelastervaren.
Evacuatievaltdemeestemensenookzwaar.
Vanwegedezenegatieveemoties verbonden
aanhetrisicovanoverstromingzijn mensen
bereidomtebetalenvoorbeperkingvanhet
risico1).
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Ecuoptimaalbeschermingsniveau tegenoverstromingvan polderslangs rivieren kanwordenvastgestelddoordekostenvanbeschermingsmaatregelen,zoalsdijkversterking, tevergelijken metdeschade
diemetdiemaatregelenwordtvoorkomen,Daarbijgeldt alsuitgangspuntdatverliesvan mensenlevensnieraandeordeis,omdatdewaarschuwingstijd langgenoegisvoorecuvolledigeevacuatie.
Tweemarsroutes(ijkenmogelijk:deenegaatinderichtingvaneen:toenemend)hogerbeschermingsniveau,deanderejuistutderichtiitgvaneen(steeds] larjer beschermingsniveau,fangroot belaiyhierbijzijndecommunicatie,bewustwording enmedeverantwoordelijkheid van burgersenbedrijven.
DeCommissieWaterbeheer 21eeeuwadviseertinhetwaterbeheer meeraandachtte
gevenaanhetafwegen vankostenenbaten. De
commissiesteltondermeerdatmeerkosten nu
verantwoordzijnvanwegedemaatschappelijkeeneconomischebatenindetoekomst.
InhetkadervanhetIRMA-SPONGE
onderzoeksprogramma (IRMA=InterregRijnMaasActiviteiten)eninDelft Cluster-verband
wordenverkenningen uitgevoerd naaralternatievewijzenvanomgaanmetrisico'svanoverstromingen vanpolderslangsrivieren.Inhet
IRMA-SPONGE-project'Livingwith floods'
wordenverschillendestrategieën ontwikkeld
engeëvalueerd.Dekostenvanmaatregelenen
beperkingvandeoverstromingsschade zijn
hierbij belangrijke criteria.Onderstaande
bezinningophetoptimalebeschermingsniveaukomthieruit voort.Hetrapportvanhet
IRMA-SPONGE-project 'Livingwith floods'
komtindecemberuit.
Huidige situatie
Zonderbeschermingsmaatregelen zijnde
kostennihilenisdeoverstromingsschade(verliesvaneigendom eninkomen)gegevende
aardenintensiteitvanhet grondgebruik
maximaal.Meteentoenamevanhet beschermingsniveau nemendekostenvandemaat-

regelentoeenneemtdekansop overstroming
af De(gemiddeld]teverwachtenoverstro-

Afb. 1:

Eeneenvoudigrekensommetje leertdatde
maatschappelijke betalingsbereidheid zeer
grootkanzijn.Dekostenvanmaatregelenom
hethuidigebeschermingsniveau (eenkansop
overschrijding vandemaatgevendewaterstandvanéénkeerinde1250jaareneenkans
opoverstromingvannaarschattingéénkeer
inde2000jaar)metklimaatverandering te
handhaven wordenglobaalgeraamdopzo'n
tweemiljard gulden.Wenemenaandatde
kansopoverstromingalsgevolgvan

Invloedvanoversnomingsschaicophetoptimalebeschermingsniveau.
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klimaatverandering toeneemt tot één keer in
de ïooojaar alswegeen maatregelen nemen,
en weramen deschade ingevalvan overstroming opzo'n 25miljard gulden. Het handhaven van het huidige beschermingsniveau is
dan te hetleiden tot eengemiddeld verwachte
schadevermindering van 12,5miljoen gulden
perjaar, wat overeenkomt met een contante
waaide van ruim 300miljoen gulden (met een
reëledisconteringsvoetvan0,04).Deze schadevermindering alsgevolgvandemaatregelen is
maar een fractie van het bedragdat webereid
zijn te investeren.De'ovetwaarde' van de
investering mogen weopvatten alsde
betalingsbereidheid om angstgevoelens en
stress tebeperken. Deechte bereidheid tot
betalen kan wotden bepaald door sociaal-economische onderzoeksmethoden zoals naar de
'willingness-to-pay'(betalen om het probleem
tevoorkomen) of'willingness-to-accept'
(gewenste financiële compensatie voor
acceptatie).Het zou leetzaam kunnen zijn om
inNedetland eenseendergelijk onderzoek uit
tevoeren,liefst op verschillende tijdstippen en
bij verschillende bevolkingsgroepen.
Opgrond van het bovenstaande mag
worden aangenomen dat de negatieve
'gevoelswaarde'van het oversttomingsrisico
(degevoelsschade)groot is, waarschijnlijk
groter dan deeconomische schade.Alsde
gevoelsschade wordt meegenomen bij het
vaststellen van deoverstromingsschade, gaat
deschadecurve naar een hoger niveau (zie
afbeelding 1).Daardoor schuift het optimum
(hetminimum van kosten en schade) naar een
hoger beschermingsniveau.

teert weer in verschuiving van het optimum
naar een hoger beschermingsniveau.
Dankzij technologische ontwikkeling zullende kosten van beschermingsmaatregelen,
zoals dijkversterking, in de toekomst waarschijnlijk gaan afnemen. Afbeelding 2 laat zien
dat ookdit leidt tot een verschuiving naar een
hoger beschermingsniveau.
Deverwachte ontwikkelingen die bovenstaand geschetst zijn (economische groei,toenemende behoefte aanwelzijn en comfort,
technologische ontwikkeling) resulteren allemaal in een verschuiving van het optimum
richting een hoger beschermingsniveau.
Andersgezegd, de maatschappelijke klachten
zullen een steeds hoger beschermingsniveau
tegen overstroming verlangen,en eisen dat
verdergaande beschermende maatregelen
worden getroffen. Dit kan leiden tot een zichzelfversterkend proces:eengrotere verwachte
schadeversterktderoepom beschermende
maatregelen. Het hogere beschermingsniveau
vermindert het risicoen maakt investeren aantrekkelijker, waardoor deverwachte schade
weer kan toenemen.

'Living with floods'
Economische activiteiten en vormen van
landgebruik die kans lopen op overstromingsschade,kunnen hierop anticiperen en maatregelen nemen om ingevalvan oversrroming
deschadedoor verlies van eigendom en/of
inkomen tebeperken.Dekwetsbaarheid voor
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overstroming neemt daardoor af Zo kunnen
huizen oppalen worden gebouwd en kan de
landbouw overgaan opgewassen en teeltwijzen die minder gevoeligzijn voor overstroming. Het resultaat hietvan isdatdeoverstromingsschade afneemt, waardoor het optimum
verschuift naar een lager beschermingsniveau.
Gevoelsschade isminder belangrijk in
gebieden die regelmatig overstromen. De
inwoners en de bedrijven hebben ervaring met
overstroming en hebben geleerd daarmee te
leven.

Wat kiezen we?
Twee marsroutes lijken mogelijk wat
betreft de ontwikkeling van het beschermingsniveau.Na een keuzevolgt bij beideeen zichzelfversterkend proces:
•

Verhogen van het beschermingsniveau.
Zoals boven isuitgelegd,zullen de ontwikkelingen en maatschappelijke krachten ertoe
leidendat eensteedshoger beschermingsniveau wordt verlangd;
• 'Living with floods' en verminderen van de
gevoeligheid voor overstromingen.
Wanneer deburgers en bedrijven in een
poldergebied zich meer bewust worden van de
risico's van overstroming en daarop gaan anticiperen met hun bedrijfsvoering of bouwwijze,
neemrdeverwachte overstromingsschade af
Het poldergebied wordt minder kwetsbaar
met alsgevolgdat de (maatschappelijke)
behoefte aan bescherming ookafneemt. De
bereidheid om te investeren in beschermende

Invloedvankostenvande beschermingsmaatregelenop hetoptimalebeschermingsniveau.

In de toekomst
Economischegroei leidt tot investeringen
en toenemende waarde van eigendom in een
gebied.Dat betekent dat deeconomische schade bij overstroming van datgebied eveneens
zal toenemen. Wemogen aannemen dat de
groei van deeconomische schadegelijke tred
houdt met degemiddelde economischegroei.
In economische ontwikkelingsgebieden en in
groeikernen zaldegroeigroter zijn dan het
landelijk gemiddelde.Afbeelding 1 laat zien
dat een toename van de overstromingsschade
leidt tot een verschuiving van het optimum
naar een hoger beschermingsniveau.
Het welvaartsniveau stijgt door economischegroei.Het isbekend dat mensen met een
toenemend welvaartsniveau meer waarde
gaan hechten aan welzijn en comfort. Dat
betekent, dat degevoelsschade van het risico
van overstroming ook toeneemt. Waarschijnlijk loopt de toename van degevoelsschade
gelijk op met deeconomische groei,maar een
snellere toename mag niet worden uitgesloten.Detoename van degevoelsschade resulH20
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roepomverdergaandebeschermingwordt
versterkt.
'Livingwirhfloods'(eneenlaagbeschermingsniveau)kanzichzelfookinstand houden.Burgersenbedrijven in poldergebieden
dieregelmatigoverstromenlerendaarmee
levenennemenzelfmaatregelenomoverstromingsschade tevoorkomenentebeperken.Beschermendemaatregelen tegenoverstromingvanhetgebiedzijndaardoor minder
lonendendusbestaatmaatschappelijk minder
behoefte aanmeerbescherming.
Belangrijkeaspecteninhetbewerkstelligenvaneenovergangvaneenbeleidgericht
ophetbiedenvanbeschermingnaareenbeleid
gerichtop'livingwithfloods'zijn communicatie(burgersenbedrijven bewustmakenvan
derisico'sendemogelijkheideventueleschade
tevoorkomenentebeperken)eneenverschuivingindeverantwoordelijkheid naarburgers
enbedrijven voorhetvoorkomenenbeperken
vanoverstromingsschade. •
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maatregelen neemtafenhetbeschermingsniveaukanbijeenveranderend klimaatgeleidelijkaanlagerworden.
Communicatieenbewustwordingzijn
belangrijkeaspecten,dievaninvloedzrjnopde
keuzerussenbeidemarsroutes.Alsdeburgers
enbedrijven ineenpoldergebiedzichmeer
bewustwordenvanhetoverstromingsrisicoen
deverantwoordelijkheid voor(hetvoorkomen
van)overstromingsschadeverschuift vande
overheidnaardeburgersenbedrijven,zullenzij
maatregelengaantreffen omminderkwetsbaar
tewordenvooroversrroming.Ditzichzelfversterkendeprocesleidrrotpoldergebiedenwaar
hetbeschermingsniveau laagisendeschadein
gevalvanoversrromingrelatieflaag.Omgekeerd
zalinpoldergebiedenwaardeburgersenbedrijvengewendzijnaaneenhoogbeschermingsniveau,debereidheidkleinzijnommaatregelente
nemenomdeschadeingevalvanoverstroming
tebeperken.Datgeldtzekerzolangdeoverheid
verantwoordelijk isvoor(vergoedingvan)geledenschade.Inzulkepoldergebieden ontstaat

eenzichzelfversterkendprocesrichtingeen
steedshogerbeschermingsniveau.
Wanneerweonsopéénvanbeidemarsroutesbevinden,isdewegduidelijk enzaldeze
wordengevolgdvolgenseenzichzelfversterkendproces.Laterveranderenvanmarsrouteis
moeilijk enkanresulteren inaanzienlijk kapitaalverlies.Momenteelvolgenweallange tijd
deeersterouteenhebbenweinmiddelseen
hoogbeschermingsniveau bereikr,zohoogdat
ditsociaal-psychologisch de'menselijk maat'
tebovengaat.Eenkansvanoptredenvanéén
keerinde1000jaarofnogminderisnietvoorsrelbaarendraagtnietbijaandebewustwordingvanrisico's.
Wat kunnen we hiervan leren?
Wanneereenhoog beschermingsniveau
eenmaalgemeengoedisgeworden,zullende
maatschappelijke krachtengerichrzijnop
behoudenverhogingvanhethogebeschermingsniveau.Economischegroei,toenemende
behoefte aanwelzijnencomfort, technologischeontwikkelingdragenertoebijdatdeze
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