Deelsessie B: wat is er gebeurd? (o.l.v. Matthieu Spekkers, TU Delft)
Als format voor deelsessie B kozen we voor een Lagerhuisdebat: vijf stellingen rondom het thema
‘data verzameling en analyse’. Na een korte introductie van een stelling door een spreker mag het
publiek kiezen of ze het eens of oneens waren. Een paar mooie debatten was het resultaat! Hier
volgt een korte samenvatting:
Stelling 1: Ervaringen uit het verleden – en de data en lessen die we er van leren – zijn een
voorwaarde om verandering teweeg te brengen in het stedelijk waterbeheer. Martin Drews
(Technische Universiteit Denemarken) zag in Kopenhagen pas een echte motivatie voor verandering
ontstaan na de wateroverlast van 2011 en 2014.
Argumenten voor:
 In Nederland zagen we ook dat de watersnood van 1953 de trigger was om zaken rigoureus
anders aan te pakken.
 Belanghebbenden zien het nut van investeringen niet altijd in als er geen duidelijke aanleiding is.
Het gaat nu toch gewoon goed?
Argumenten tegen:
 We maken ook grote investeringen in onze dijken langs de rivieren en daar is niet altijd een grote
overstroming aan vooraf gegaan.
 We hoeven niet te wachten op wat er in Nederland kan gebeuren, gebeurtenissen uit het
buitenland kunnen ook een aanleiding zijn.
 Vele ontwikkelingen in de stad worden door andere (politieke, economisch) redenen gestuurd
die niets te maken hebben met wateroverlast.
Stelling 2: Data zijn beter dan modellen. Gemeentes en waterschappen kunnen meer leren van het
verzamelen en analyseren van data van echte gebeurtenissen dan van computerberekeningen.
Viktor Roezer (GFZ Potsdam) liet aan de hand van een voorbeeld zien dat de schademodellen die
herverzekeraars gebruiken beperkingen hebben.
Argumenten voor:
 Ook als je modellen wil gebruiken heb je nog steeds data nodig.
 Data geven meer inzichten en begrip van hoe het systeem in de werkelijkheid werkt.
 Het is niet altijd mogelijk om alles te modelleren.
Argumenten tegen:
 Je moet wel je verstand gebruiken bij het maken van een model. Als het model werkt dan heb je
meer om op terug te vallen dan data alleen.
 Met modellen kan je toekomstige situaties berekenen (doorrekenen van maatregelen,
klimaatscenario’s) die je vanuit data niet kan maken.
 Zolang je maar de onzekerheden expliciet maakt kan je modellen onder veel omstandigheden
wel gebruiken.

Stelling 3: Gemeentes moeten na de wateroverlast de schade en gezondheidsproblemen in kaart
brengen om zo besluiten te kunnen nemen over preventie. Heleen de Man (Sanitas Water) laat
resultaten uit haar onderzoek zien waaruit blijkt dat mensen milde of ernstige gezondheidsklachten
kunnen krijgen na wateroverlast.
Argumenten voor:
 Als we het probleem beter in kaart brengen dan kunnen we gerichte maatregelen nemen (welke
maatregelen en waar?), dat is nu nog niet mogelijk.
 Volksgezondheid in een wettelijk verankerd thema (zorgplicht).
 Los van dit formele argument, zien ook veel mensen de gemeente als verantwoordelijke partij.
Argumenten tegen:
 Het is onduidelijk wat het verzamelen van meer data voor meerwaarde oplevert. Is het niet al
voldoende om te weten dat we ziek kunnen worden en dat we weg moeten blijven van
wateroverlast?
 Is het niet ook een verantwoordelijkheid voor de mensen zelf? Wat kunnen mensen zelf doen?
De gemeente heeft al heel veel verantwoordelijkheden.
Stelling 4: Inzichten uit analyses van schadegegevens van de ene stad kunnen niet vertaald worden
naar een andere stad. Gijs Kloek (Achmea groep) geeft het voorbeeld van Kopenhagen en
Amsterdam en hoe die steden van elkaar verschillen op bijvoorbeeld het type kolken in de staat. Hij
stelt dat de schade die Kopenhagen in 2011 had niet makkelijk te vertalen is naar Amsterdam (als
daar eenzelfde hoeveelheid neerslag zou vallen).
Argumenten voor:
 De verzekeringsarrangementen/-voorwaarden in landen kunnen erg verschillend zijn, dat maakt
vertaling naar andere landen bij voorbaat als lastig.
 Met een heel goed model zou de vertaling wel gemaakt kunnen worden, maar het is de vraag om
zo’n goed model kan bestaan gezien het detailniveau waarop je naar wateroverlast moet kijken
(neem bijvoorbeeld de aanwezigheid van drempels in het maaiveld).
Argumenten tegen:
 Er is altijd wel een waarde te halen uit verzamelde data. Je moet alleen zien wat die waarde is.
 Misschien is een directe vertaling niet te maken, maar op zijn minst zijn er wel lessen te leren
zoals de verschillende in schade tussen vlakke en hellende daken. En die inzichten (oorzaakgevolg-relaties) zijn universeel.

Stelling 5: Verzekeringsdata zijn te onvolledig om van veel waarde te zijn voor gemeentes en
waterschappen. Matthieu Spekkers (TU Delft) stelt dat een aardig idee is als verzekeringsdata
toegankelijk gemaakt werden voor overheden om zo investeringen beter te kunnen prioriteren.
Alleen weten we bijvoorbeeld niet veel over de achterliggende oorzaken bij schadeclaims, wat
verzekeringsdata ongeschikt maakt voor dit doeleinde.
Argumenten voor:
 De schade die verzekeraars dekken is totaal verschillend van de schade die mensen ervaren
(schadeperceptie).
 Er zijn andere betere bronnen (zoals een AHN hoogtekaart) die net zo goed gebruikt kunnen
worden in het prioriteren van kwetsbare gebieden voor regenwateroverlast.
 Er is een voorkeur om zoveel mogelijk publieke beschikbare data te gebruiken in plaats van
privacy-gevoelige informatie.
Argumenten tegen:
 Er mag misschien wel ruis in de verzekeringsdata zitten, toch kan het in zekere hoogte wel
gebruikt worden op (voorlopige) hotspot-gebieden te bepalen .
 De relatie tussen AHN data en kwetsbare gebieden is nog helemaal niet zo evident.
 Wellicht zijn verzekeringsdata op een andere manier wel te gebruiken (bijv. het bepalen van
herhalingstijden van gebeurtenissen) die ook zinvol zijn voor overheden om te weten.

