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Na ’53 Nationaal waterveiligheidsbeleid
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Aanleiding voor een nieuw beleid
Ook in 2050 een veilige delta:
Achter de dijk
Meer mensen
Meer waarde

Voor de dijk
Zeespiegelstijging
Hoge piekafvoeren

Nieuwe inzichten
Sterkte kering
Gevolgen dijkdoorbraak
Grote verschillen in bescherming

Doelen van het nieuwe Waterveiligheidsbeleid
Kans om te overlijden door
overstroming is altijd kleiner
dan 1/100.000 per jaar.
Nog meer bescherming als
sprake kan zijn van:
grote groepen slachtoffers;
grote economische schade;
ernstige schade door uitval
van vitale en kwetsbare
infrastructuur met nationaal belang.
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Risicobenadering en Meerlaagsveiligheid

Meerlaagsveiligheid (MLV) is gebruik maken van de drie lagen
voor het verkleinen van het risico
LAAG 1: preventie - combinatie van kering en afvoercapaciteit
LAAG 2: ruimtelijke ordening
LAAG 3: rampenbeheersing
Daarbij geldt: preventie vormt de basis!

Nieuwe Normen

Primaire waterkeringen

Systeemsprong met een grote opgave
Doelmatig: kosten vergelijkbaar maar meer veiligheidswinst
Gebaseerd op scenario’s 2050
We nemen tot 2050 de tijd om toe te groeien naar de norm
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Ontwikkeling individueel risico

Ontwikkeling economisch risico

5 april 2016
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Wat is er dan anders?
Eenduidige doelen voor iedereen/overal
Type norm: overstromingskans
Norm per traject (presentatie achtergronden)
Nieuwe normklassen
Indeling naar type kering
Introductie van twee normen in de wet

Type: Van overschrijdingskansnorm naar
Overstromingskansnorm
Overstromingskans:
‘kans op verlies van waterkerend vermogen van een
dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde
gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke
slachtoffers of substantiële economische schade.’
(Waterwet)
Overschrijdingskansnorm geeft aan welke hydraulische
belasting de kering ‘veilig moet kunnen keren’.
Overstromingskans geeft aan met welke kans het fout
‘mag’ gaan. Onzekerheid in de sterkte wordt expliciet
meegenomen
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Normklasses

Overstromingskans traject

Twee normen in de wet:
signaleringswaarde en ondergrens
Doel van het systeem:
de maximaal toelaatbare overstromingskans mag niet
worden overschreden.
Signaleringswaarde is daarvoor een belangrijk middel.
Maakt tijdig beginnen met versterking mogelijk.
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Levensloop van een kering en de normen

Verankering beleid
Deltabeslissingen verankerd middels
tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan 1
Normen vastgelegd door aanpassing Waterwet
Primaire waterkeringen (trajecten), op kaart en met
coördinaten
Signaleringswaarde en ondergrens beide als norm
Onder de wet ministeriële regelingen:
Beoordeling veiligheid primaire waterkeringen
Subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma

NB: later omzetting naar Omgevingswet
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Implementatie: is nu al bezig!
Consultatie op Waterwet heeft plaatsgevonden, advies Raad
van State verkregen, MR akkoord
Wetsvoorstel ligt bij Tweede en Eerste Kamer (nr 34436)
Ontwikkeling Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI)
Inrichting beoordelingsproces
Huidige versterkingsopgave
Prioritering HWBP op urgentie
De ‘oude’ norm geldt maar nieuwe normen mee in verkenning
Daarvoor is er Ontwerpinstrumentarium (OI) 2014

Voorbereiden ‘gesteld staan’:
Kennis en Kunde platforms
Verzamelen data
Opleiding ..

Implementatie: en dan formeel..
1 januari 2017
Gaat de wet in
Start de eerste beoordelingsronde (‘vierde toetsronde’)
Afgekeurde keringen al tijdens beoordelingronde aangemeld bij
HWBP
31 december 2022 eindigt de landelijke beoordeling
2023 Landelijke rapportage naar Tweede en Eerste Kamer:
landsdekkend en actueel beeld van de veiligheid
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De 3 lagen van Meerlaagsveiligheid

1ste laag: Preventie
Heeft betrekking op het verkleinen van de kans door
1. Maatregelen aan keringen
Dijken
Duinen
Kunstwerken
2. Rivierverruimende maatregelen
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2e laag: Ruimtelijke ordening
Heeft betrekking op beperken van gevolgen door
maatregelen in de inrichting van de ruimte.
Dat kan:
1) in aanvulling op preventie
2) in plaats van (meer) preventie
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie streeft naar een
waterrobuuste inrichting van NL
Doel is een toename van gevolgen in de toekomst
zoveel mogelijk te voorkomen door bij ontwikkeling van
woonwijken, infrastructuur etc... rekening te houden
met potentiële overstroming.

3de laag:Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Heeft betrekking op beperken van gevolgen door
maatregelen in de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
1) In aanvulling op preventie
2) In plaats van (meer) preventie

Versterken maatschappelijk bewustzijn
(app ‘overstroom ik’)
Verbetering evacuatieplannen (LIWO)
Conservatieve inschatting evacuatiefractie ‘in de norm’
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Soms een ‘slimme combinatie’
Slimme combinatie =
bereiken vereiste veiligheidsniveau door een
combinatie van maatregelen in verschillende lagen
In combinatie met/in plaats van versterking van kering
worden gevolgen verkleind door ingreep in laag 2 en/of 3
Er hoeft minder of niets te gebeuren aan de kering
De norm kan naar beneden worden bijgesteld
Vraagt om goede borging maatregel laag 2 of 3
Vraagt om aanpassing normen in de wet
Kan in veel gevallen nu al
Bv: crisisbeheersing in plaats van preventie levert
mogelijk een besparing op in dunbevolkte gebieden

Pilots Meerlaagsveiligheid
3 MIRT-onderzoeken
Marken
IJssel-Vecht Delta
Dordrecht
Belangrijkste winst van de drie pilots:
Meer afstemming tussen hoogwaterveiligheid en
ruimtelijke ontwikkeling en onderling begrip tussen
de deelnemende partijen.
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Pilot Dordrecht
streven naar een zelfredzaam
eiland
compartimentering
+
aandacht voor crisisbeheersing
Versterking van ‘de Voorstraat’
wellicht voorkomen
Kostenbesparing

Meer informatie
STOWA

opleidingen@stowa.nl
www.opleidingen.stowa.nl
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