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B E O O R D E L I N G EN-BEHEER

Nederland,moet
overstromingsnormen
mogelijkherzien
Op18januariheeftdeEuropeseCommissieeenvoorstelvooreenrichtlijnoveroverstromingsbeoordelingen-beheer.gepubliceerd.Hetschrijft eenstroomgebiedsbredeaanpakvanoverstromingenvooren
verbiedthetajwentelenvanproblemenopbuurlanden.Afhankelijk vandeverderebesluitvorming
zalNederlandoverstromingsrisicokaarten enoverstromingsrisico-beheerplannenmoetengaan
opstellen.Nederlandzalzijnnormenvooroverstromingenenwateroverlastmogelijkmoetenherzien.
DeEuropeseUnieheeft zichtotvoor
kortnauwelijks beziggehouden metde
overstromingsproblematiek. DeEuropese
Commissiesubsidieerdeenkeleonderzoeksprojecten enprojecten inhetkadervan het
regionalebeleid,enin 2000kwamdeKaderrichtlijn Water totstand.Dezenoemtoverstromingenechteralleeninverband metde
mogelijke gevolgenvoorde waterkwaliteit
endeecologieenals rechtvaardigingsgrond
voorhetaanwijzen vanwaterlichamen als
kunstmatigofsterkveranderd.
In2002vondenernstige overstromingen
plaatsinMidden-Europa.KorthiernabeslotendeEuropesewaterdirecteuren omeen
EU-Hoogwaterinitiatiefoptezetten1.Uiteindelijk resulteerdeditinhetvoorstelvoor
eenEuropeserichtlijn overstromingsbeoordelingen-beheer.Demogelijke consequentiesvoorNederlandkunnen vooralvoor het
regionaleenstedelijke waterbeheer vergaand zijn.

Hoofdlijnen
Hetvoorstelstelteenkadervastvoorde
verminderingvanhetrisicovanoverstromingen voordegezondheid vandemens,
hetmilieuendeeconomische bedrijvigheid.
Hetvoorsteldefinieert een overstroming
zeerbreedals"het tijdelijk onder watet
staanvangronddienormaliter nietdoor
waterisbedekt."Hetvoorstelheeft dusook
betrekkingopregionalewateroverlast.
Voorelkstroomgebied moetendelidstateneenvoorlopigebeoordelingvanhet
overstromingsrisico opstellen.Voorgebiedenmeteensignificant risicomoetenoverstromingsrisicokaarten en -beheerplannen
gemaaktworden.Deoverstromingsrisicokaartengevenperstroomgebied degebieden

aanmet eengrotekansop overstroming
(herhalingskans omdetienjaar),eenmiddelgrotekans(omdehonderdjaar)eneen
kleinekans(buitengewonegebeurtenissen).
Voordezedriescenario'smoetendekaarten
aangevenwelkewaterdieptesverwacht kunnenworden,welkestroomsnelheden kunnenoptreden enwaarerosie-en sedimentatiekanplaatsvinden.Verdermoetende
kaarten informatiegevenoverhet aantal
potentieelbetrokken inwoners,depotentiële
economischeschadeendepotentiële milieuschade.
Deoverstromingsrisicobeheerplannen
bevattenbeschermingsniveaus voordeverschillendegebiedenenmaatregelenomde

Wateroverlastin.gemeentenvaltookonderderichtlijn.

beschermingsniveaus tebereiken.De
nadrukligthierbijoppreventie,beschermingenparaatheid.Demaatregelen mogen
niettoteenhogeroverstromingsrisico ineen
buurland leiden.Deplannen moeten uiterlijkop22december 2015gereedzijn endaarnaelkezesjaar herzienworden.Dekaarten
moetentweejaar hiervoorgereed zijn.

Kaderrichtlijn Water
HetvoorstelsluitnauwaanopdeKaderrichtlijnWater.Zozijndeplangebieden
hetzelfdeenmoetendelidstatenbijde
implementatiegebruikmakenvandeadministratieveregelingenvoordeimplementatievandeKRW.Deplannen kunnen qua tijd
geïntegreerd wordenindestroomgebiedbeheersplannen endekaarten inde(art.5)
KRW-rapportages.Volledigeintegratieis
overigensnietverplicht,maarwel"strakke
coördinatie".
EvenalsbijdeKRW,dienendelidstaten
deactieveparticipatievanallebetrokken
parrijen tebevorderen2,3.Delidstaten moetenvoorde"nodigecoördinatie"tussende
tweeparticipatieprocessen zorgen.

Vrijblijvend?
Integenstelling totde Kaderrichtlijn
Waterlegthetvoorstelgeendoelenopaan
delidstaten.Zijzijngeheelvrij in hetvaststellenvanhetbeschermingsniveau tegen
overstromingen enhoevenhet vastgestelde
beschermingsniveau niettehalen.Zijhoevenzelfsnietallemaatregelen uit het overstromingsrisicobeheerplan uittevoeren.

Risicobenadering
Overstromingsrisico's kunnengedefinieerd wordenalsdekansopeenoverstromingmaalde
gevolgen.Bijgevolgenkanmennietalleendenkenaandeeconomischeschademeuro'senaan
hetaantalslachtoffers, maarookaanpsychischeschadeenaanmilieueffecten. Degevolgen
hangenmedeafvandebevolkingsdichtheid endeinrichtingvanhetgebied,hetrisicobewustzijn,eventuelevoorzorgsmaatregelen,dezelfredzaamheid engezondheidvandeburgers,het
crisismanagementtijdenseenoverstromingendesnelheidenvolledigheidvanhetherstelna
eenoverstroming.
Hetherstelhangtmedeafvanhetsocialenetwerkendefinanciëlemiddelenvandeburgers,de
hulpverleningnaderampeneventueleschadevergoedingdoordeoverheidofdeverzekering
Omdathetherstelveelmoeilijker is,laatmenineenrisicobenaderinggrotegevolgenmeestal
relatiefzwaardermeewegendankleine.Deacceptatievanrisico'shangtmedeafvandeverdelingvanderisico'sendekosten,deinformatieoverenbekendheidmethetrisico,ofhetrmco
vrijwilligaanvaardisofniet,hetvertrouwenindeoverheidendeexpertsendematevancontroledoordeburgeringevalvaneenoverstroming4.Ishetbijvoorbeeld acceptabeldatburgers
ineendunbevolktgebiedeenhogerekansopverdrinkinglopendanburgersineendichtbevolktgebied?
L U V ,
Voorregionaleenlokaleoverstromingenzoumendeverantwoordelijkheid voorhetbeschermingsniveauendefinancieringzoveelmogelijk inhetgebiedzelfkunnenleggen.Voordat
beschermingsniveaus ontwikkeldkunnenworden,moetendeverantwoordelijkheden, financieringenschadevergoedinggoedgeregeldzijn.

Welmoetenzeinhetvolgendeplan rapporteren overdevoortgangenverklaren waaromzebepaaldemaatregelen niet uitgevoerd
hebben.
Verderishethelesysteemvanoverstromingsbeoordeling en-beheerverplicht.Er
moetendusvoorlopigebeoordelingen, kaartenenplannengemaaktworden-per
stroomgebied.Zoalsbij alleEuropese richtlijnen, kanEuropa bij nietcorrecteimplementatie hogeboetes opleggen.
Overigenswillen veellidstaten (waaronderNederland)datderichtlijn minder prescriptiefwordt enmeeroverlaataan lidstaten.Ditiseenkwestievan onderhandeling.

Beschermingsniveaus
Eenbelangrijk elementvandeplannen
ishetvaststellen van"adequate,opelk
stroomgebied, deelstroomgebied enkustgebiedafgestemde beschermingsniveaus aan
dehand waarvanmet namedekansopoverstromingen endepotentiëlegevolgenvoor
degezondheid vandemens,hetmilieuende
economischebedrijvigheid worden verminderd."
Opditmoment kentNederland aparte
normen voorverschillende overstromingsmechanismen.Voordeoverschrijding vande
primairewaterkeringen envoordeonbedijkte Maasbestaande veiligheidsnormen
uitdeWetopdeWaterkering;voordeoverigewaterkeringen steltdeprovincie normen
envoorinundatievanuit het(regionale)
-oppervlaktewater bestaandewerknormen
uithetNationaalBestuursakkoord Water.
Vooroverstromingen doorhetriool bestaan
eenEuropesenorm (CEN/TC165)eneenveel
minder strengevuistregeldieinde praktijk

gevolgdwordt.Voor grondwateroverlast
bestaanzogoedalsgeen normen.
Vooreencorrecteimplementatie van het
voorstelmoetenvooralleoverstromingsmechanismen normen opgesteld worden.
Hetisnietgeheelduidelijkoferpergebied
éénintegralenorm moetkomen.Indat
gevalisnogveelmeerwerkaandewinkel.In
iedergevaldienendenormen endemaatregelenomdenormen tehalenopelkaarafgestemd teworden.Dejuridischestatusvande
normen enwiezevaststelt isniet belangrijk,
zolangzemaarparticipatiefontwikkeld
wordenenuiteindelijkinhetoverstromingsrisicobeheerplan terecht komen.
Bijdenormstellingzaleen consistente
risicobenaderingtoegepastmoeten worden.
Hierbij moetnietalleeneen maximum
gesteldwordenaandekansopoverstromingen,maarvooralookgeletwordenopde
gevolgen.Hetisnogniet helemaal duidelijk
wathetvoorstelpreciesvereistenwathet
zinnigst isvoordeNederlandsesituatie(zie
kader).

beeldbesluiten omallebestaande plannen
ennormen intact telatenendaar bovenop
nieuweplannen enbeschermingsniveaus te
introduceren.Opkortetermijn isditdeeenvoudigsteoplossing.Opdelangere termijn
wordthetwaterbeheer eralleenmaar ingewikkelderenonduidelijker doorenbemoeilijkt hetdeactieveparticipatievan het
publiek.

Hoe verder?
Hetvoorstelisop 18januari ingediend
bij hetEuropeesParlement endeRaad.Uiteindelijk moetenbeideinstanties hetgoedkeuren.Hetvoorstelkannoggeamendeerd
wordenendeCommissiekanhetteallen tijdeintrekken.
MoetNederland hetvoorstelverwelkomen?Eenwinstpunt voorNederland als
benedenstrooms land isdatmaatregelen in
éénland nietmogen leiden toteen hoger
overstromingsrisico ineenbuurland.De
implementatie binnen Nederlandzalnog
veelvoetenindeaardehebben. Nederland
kandeimplementatie echteraangrijpen om
desamenhangbinnen het waterkwantiteitsbeheerteverbeteren enomeen risicobenadering te introduceren.
Opditmoment lopenenkelerelevante
processen,zoalsdeevaluatievandewerknormen,dediscussieoverde veiligheidsnormenvoordeprimairewaterkeringen ende
ontwikkeling vandeintegralewaterwet.Het
verdientaanbevelingomindezeprocessen
voortesorterenopsamenhangeneenrisicobenadering, f
Erik Mostert
(TU Delft)
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