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Beleving van overstromingsrisico

Veiligheidsbenadennghij
overstromingen:naarmeer
zelfredzaamheid?
P. BAAN, WL DELFT HYDRAULICS
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Nederland biedt in dewereld dehoogste veiligheid tegen overstroming langs rivieren. Mede daardoor
ishetwaterbewnstzijn inNederland IMU]endezelfredzaamheid bij overstromingen klein. De overheid wil weer meerverantwoordelijkheid leggen bi| deburger en ismet lietoogdaarop een campagne
begonnen inde media om het waterbewnstzijn bij de bevolking tevergroten. Dat vraagt ookomeen
interne bezinning bijdeoverheid overdeveiliglietdsbenadermg. In dit artikel pleiten WIJ ervooromde
vciliglieidsbenadeniig niet meer louter te richten opde kansopoverstroming, maar ookop lier beperken van depotentiële overstromingsschade mdijkringen. Dat maakt deze minder kwetsbaar, waardoorook minder maatregelen nodig zijn omzete beschermen.
Risicovan overstroming is het product van
de kans en het gevolg.Alswe het risico van
overstroming willen beperken, kunnen weons
enerzijds richten op het reduceren van de kans
opoverstroming en anderzijds op het terugdringen van het gevolg,de overstromingsschade1).Tot voorkort was het beleid alleen gericht
op(het beperken van)dekans op overstromen.
Deoverstromingsschade werd beschouwd als
eengegeven, iets dat niet ofnauwelijks met
beleid beïnvloedbaar zou zijn. Dit beleid van
risicodenken uitsluitend in termen van kansen
leidt tot het vasthouden aan stringente veiligheidsnormen 2 '. Maar het leidt erook toedat bij
een eventuele overstroming het economisch en
psychologisch effect groot is*).Alswede burger
meer verantwoordelijkheid willen geven, moeten weook aandacht gevenaan het beperken
van deoverstromingsschade. Want daarbij
krijgt de burger een rol.

Risico-acceptatie
Deperceptie en acceptatie van risico's bij
debevolking isonder meer afhankelijk van de
aard van het risico (natuurverschijnsel ofdooidemens veroorzaakt),van demate van vrijwilligheid en beheersbaarheid én van devraagof
voordelen verbonden zijn aan het nemen van
het risico.Maatschappelijk accepteren wegrossomodo een individuele kans op overlijden
van maximaal ongeveer icr»perjaar4L De
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acceptatie neemt toebij vrijwillige risico's met
duidelijke voordelen voor debetrokkenen en
neemt afalshet om onvrijwillige risico's gaat
met mogelijk grote gevolgen (een ramp met
een kerncentrale bijvoorbeeld). Het verschil in
maatschappelijke acceptatie van de individuele
kans opoverlijden (Pl0)kunnen we uitdrukken
met devolgende formule:
P[0< ß• 10-4perjaar
Dewaarde van deacceptatiefactor ß
varieert van 0,01(dekans op overlijden is minderdan 1:1miljoen perjaar)bij een volledig
door anderen veroorzaakt risico zonder voordelen voor het betrokken individu tot 10(de kans
opoverlijden isminder dan 1:1.000perjaar) bij
zelfverkozen risico's,zoals bergklimmen 4 '. Bij
autoracen kan deacceptatie zelfs nog groter
dan 10 worden.Maar daarbij kunnen de voordelen voor het individu ookzeergroot zijn
(inkomen, roem, alsookde spanning van het
racen diealspositiefwordt ervaren). Kennelijk
worden degevolgen van een mogelijk ongeval
indebelevingvan een coureur (deels)gecompenseerd doorde tebehalen voordelen.
Eenvergelijkbare relatiegeldt voor risico's
opschade.Bij vrijwillig genomen risico's
wordt eengrotere kans op schade geaccepteerd
dan bij onvrijwillige risico's.

De technologische ontwikkeling gaat snel,
ook op het gebied van bescherming tegen
natuurrampen. Mededaardoor isbij het gros
van debevolking het ideeontstaan dat de
natuur grotendeels beheersbaar is.Debevolking verwacht dat deoverheid haar beschermt
tegen degrillen van denatuur, ook tegen overstroming ingebieden langs de rivieren. Daarvoor hebben weimmers dijken en die kunnen
weverhogen en/ofversterken alsdat nodigis.
Daardoor vallen overstromingen voor bijna
iedereen inNederland in decategorie vermijdbarerisico's en ligt derisicoacceptatie laag.
Hetgevoelvan veiligheid wordt versterkt
doordat sinds 1926geen dijkdoorbraken meer
hebben plaatsgevonden door hoge rivierafvoeren inNederland. Doorderecente hoogwaters
in Rijn en Maaswordt hetgevoelvan veiligheid
echter weer opdeproefgesteld.Anderedelen
vanEuropazijn deafgelopenjaren geconfronteerd met extremerivierafvoeren en enorme
overstromingsschades.Voortsbestaan sterke
aanwijzingen dat depiekafvoeren alsgevolgvan
klimaatveranderingverderzullen toenemen.

Risicodenken in termen van kansen
Debescherming tegen overstroming isin
Nederland vrijwel vollediggebaseerd op kansen.Alsde kans op overstroming toeneemt,
bijvoorbeeld door klimaatverandering, richt
het beleid zich op ingrepen diedat effect weer
teniet doen.Maatregelen diebeogende potentiëleoverstromingsschade te verminderen,
krijgen weinigofgeen aandacht.
Inhet project 'Ruimte voordeRivier'
onderzoekt Rijkswaterstaat maatregelen die
ruimte (terug)geven aan de rivieren diede
waterstand bij piekafvoeren verlagen.Dat moet
voorkomen dat de kans opoverstroming bij
toenemende afvoeren toeneemt. Indit project
kijkt men ook naar binnendijkse maatregelen
(dijkverleggingen, retentiebekkens en 'groene
rivieren'),maar dan vanuit deoptiek om de
waterstand teverlagen.Binnendijkse maatregelen diedepotentiële schade in het rivierengebied beperken zijn echter niet aan deorde.

Risicodenken in termen van gevolgen
Niet alleen de kans opoverstroming, maar
ook degevolgen zijn bepalend voor het risico.
Verminderen van het risico isdus ook mogelijk
door depotentiële overstromingsschade te
beperken.Deoverheid kandit sturen met
ruimtelijke-ordeningsbeleid ofeconomische
stimulansen (bijvoorbeeld subsidie) voor ontwikkelingen groei van bedrijfstakken die niet
ofweiniggevoelig zijn voor overstroming.
Overstromingsgevoelige bedrijfstakken
worden ontmoedigd en mogen niet groeien.
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Breedtoepassenvanzo'nbeleidinlaaggelegen
Nederlandheeft weinigzin,wantdatzoude
economischeontwikkeling inNederland
afremmen. LaaggelegenNederland herbergt
immerseengrootaandeelvandebevolkingen
heeft eengrootaandeelindeeconomie.Maar
wekunnenwelkeuzenmaken,waarbijwein
veelgebiedengroeitoestaanenbevorderenen
anderegebieden(relatief) 'leeg'houden.Deze
legegebiedenbehoevenminder bescherming
tegenoverstromingenbiedenindetoekomst
ruimtevoorderivier.
Deoverheidkanvoortsinrichtingsmaatregelentreffen,zoalshetcompartimenterenvan
dijkringen.Datverkleinthetgebieddatbijeen
overstromingonderwaterloopt,waardoorde
overstromingsschadebeperktblijft5-. Meteen
optimalelocatiekeuzevancompartimenteringsdijkenkunnendekostenvanaanleglaagblijven
enkanditeconomischaantrekkelijkzijn.Dat
geldtbijvoorbeeld vooreencompartimenteringsdijklangshetAmsterdam-Rijnkanaal6).

mensneeft naarhetbeperkenvanschadein
buitendijkse gebiedenennatuurlijke rivierdalen.Hetbeperkenvandeschadebinnen dijkringen isechternognietaandeorde.
Inhetlopendeonderzoeksproject 'Deveiligheid vanNederland inkaart'vanRijkswaterstaat wordenzoweldeoverstromingskansenvanNederlandsedijkringen bepaaldals
ookdepotentiëleoverstromingsschade.Maar
ditlangjarige project beoogtuitsluitend kenniseninzichttevergaren.Laterzullende
resultatenvanhetproject demogelijkheid biedenomperdijkringeninsamenhangmet
anderedijkringen optimale beschermingsstrategieëntebepalen,waarin schadebeperking
ookeenplaatskan krijgen.

Burgersenbedrijven kunnenookhun
steentje bijdragen aanhetbeperkenvande
overstromingsschade.Bouwenopterpenis
mogelijk,maarookhetaanpassenvande
inrichtingvanpanden,bijvoorbeeld deonderste
bouwlaagalleengebruikenalsgarage.Deoverheidkanditweerstimulerenmeteconomische
instrumenten,zoalssubsidies.Eenbijkomend
voordeelvanhetbevorderenvanindividuele
schadebeperkendemaatregelenisdathetbijdraagtaanhetwaterbewustzijn vanbewoners
enbedrijven.Mengaatzichweermeerrealiserendatoverstromingen nooitvolledigzijnte
voorkomen.Welerenweerlevenmetwater.

Dekansopmaatgevende hoogwaterstandenisnunogbepalend voorhetoverheidsbeleid.Alsdezekanstoeneemttotbovendenorm
van1/1250perjaar langsdebovenrivieren,
wordenmaatregelengetroffen. Bijdezekansbenaderingblijft hetfeitelijk risico(kansx
gevolg)vanoversrromingbuitenbeschouwing.Bevolkingsgroeieneconomischegroei
hebbengroteinvloedopdepotentiëleoverstromingsschadeenmakengebiedenkwetsbaardervooroverstroming.Zoleidteen
gemiddeldeeconomischegroeivantweeprocentperjaarelke35jaar toteen verdubbeling
vandepotentiëleoverstromingsschade.Zelfs
alsdekansopoverstrominggelijkblijft, neemt
hetrisicodaardoortoe.Wekunnen nietveel
langerwachtenmetombuigen vanbeleid,
wantde'autonome'ruimtelijke ontwikkelingengaansnel.Hoeveeltijd hebbenwenog
vooralleruimtebinnendijks isopgesoupeerd?

Ombuigen van beleid
Deoverheidheeft aleenvoorzichtigeverschuivingingezetvanhetkansen-naarhet
risicobeleid3'.Dezeverschuivinghoudtindat

Discussie
Eenombuiging inhetbeleidzalveeltijd
eninspanning kosten.Hetvraagteenomslag
inhetdenken,eencultuurverandering die

voorveleninNederlandmoeilijk temakenzal
zijn.Maarzovreemdishetookweerniet.Inde
VerenigdeStatenbijvoorbeeldligthetbeschermingsniveau veellagerdaninNederlanden
wordenhogereeisengesteldaandezelfredzaamheidvandeburgers.OokDuitsland heeft
alsdoelstellinggeformuleerd datdezelfredzaamheidvandebevolkingverhoogdmoet
worden7'.InNederlandzullen weeendiscussie
moetenaangaanoverderolverdelingvande
overheidendeburgersbijhetbeperkenvande
overstromingsrisico's.Wemoetenvaststellen
hoeweoptermijn derisico'swillenverminderenenhoeweNederlanddoorgevenaantoekomstigegeneraties.
Daarbijmoetenwebedenkendateen
beleidgerichtophetbeperkenvandepotentiëleoverstromingsschadedijkringen sociaalen
economischminderkwetsbaarmaakt.Dan
hoevenweookminderhogeeisentestellenaan
debeschermingtegenoverstroming.Daardoor
zijnmindervergaandemaatregelen nodigom
onstebeschermenenkunnenwebesparenop
dekosten.Insommigedijkringen zoudeveiligheidsnormzelfskunnenworden
afgezwakt8'.Wemoetennunadenkenoverde
richtingdieweinslaanenweloverwogenkeuzenmakenoverdeveiligheidsbenaderingdie
weinNederlandwillengaanhanteren.Deconsequentiesvandezekeuzereikentotverinde
toekomst.Misschienweldebelangrijkste vraag
diehierspeeltis:metwelkekeuzestellenwe
toekomstigegeneraties hetmeesttevreden?*
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