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RichtlijnEUover
overstromingsbeoordelingen -beheer
TijdenshetNederlandsevoorzitterschapvandeEuropeseUniein2004iseenbegmgemaaktmethet
Hoogwateractieprogramma. Ditresulteerdeineenvoorstelvoorrichtlijn vanhetEuropeesParlement
endeRaadoveroversrromingsbeoordclingen-beheer.Indewandelgangenwordtdezerichtlijnaangeduidah Hoogwaterrichtlijn. Dezetiteldektechternierdelading;hetwoordhoogwaterkomtin
dehelerichtlijn nietvoor,maarbelangrijker nog,descopevanderichtlijnisveelbreder.Indeze
beschouwingschetsenondergetekendendebelangrijkste elementenvandenieuwerichtlijn waarbij
aitgaanwordtvandetekstvanbeginzoo6, zoalsdezeinmiddelsdoorhetEuropeesParlementis
geamendeerdeneindjuni doordeRaadvanMinistersisgoedgekeurd.

tweedefinities diewellicht inde Nederlandsesituatie nietdooreeniederalszodanig
worden beleefd.Zowordtonder overstroming verstaan:'het tijdelijk onder water
staan vangrond dienormaliter nietdoor
water isbedekt,zelfstengevolgevanzware
regenvaldieleidt tothetonderlopen van
woonwijken en/ofindustriegebieden'. Dit
wijkt afvanhetindeWetopde waterkering
gehanteerde begripoverstroming-een
omschrijving ontbreekt daarin trouwens-,
omdat daar tochaltijd derelatie wordt
gelegd met het hoofdwatersysteem ende
waterkeringen.Voortswordt hetoverstromingsrisicogedefinieerd: 'dekansdatzich
eenoverstroming zalvoordoen,gecombineerd metdemogelijke schadediedezeoverstromingdoorgaanstoebrengt aande
gezondheid en het levenvandemens,het
milieu endeeconomische bedrijvigheid'.

Verplichtingenuit de richtlijn
Overstromingenzijndenatuurrampen
dieinEuropahet meestvoorkomen.Zomeldt
detoelichtingbijhetrichtlijnvoorsteldatzich
tussen 1998en2004inEuropameerdan100
groteoverstromingen hebben voorgedaan,
nietzeldenmetcatastrofalegevolgenzoalsin
2002,toendeDonauendeElbebuiten hun
oeverstraden.Tengevolgevandezeoverstromingenverlorenongeveer700mensen het
levenenraaktencircaeenhalfmiljoen mensenontheemd;hetverzekerdeeconomische
verliesbedroegtenminste25miljard euro.De
overstromingen tijdensdezomervan2005in
ondermeerBulgarije,Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk enRoemeniëhebbendeze cijfers
nogverderdehoogteingejaagd.Deregensvan
augustus2005alleenaleistenmeerdan70
mensenlevens.
Dewaardevandeeigendommen waarvooroverstromingsschadedreigt,isinsommigegevallenastronomisch.Denk hierbij
aanparticulierewoningen, infrastructuur
voorvervoerenopenbarediensten,commerciëleenindustriëlebedrijven en landbouwgrond.Terillustratie:meerdan tien miljoen
mensen wonen ingebieden langsdeRijndie
bijextreem hogewaterstandengevaarlopen.
Depotentiëleschadedoor overstromingen
wordtgeraamdop165 miljard euro.Detotale
waardevandeeconomischeactivadiezichop
eenafstand vanten hoogste500metervande
Europesekustenbevinden,inclusiefstranden,landbouwgrond enindustriële installaties,wordtmomenteel becijferd op500à1.000
miljard euro.Naasteconomischeenmaatschappelijke schadekunnen overstromingen
ookernstigegevolgenveroorzakenvoorhet

milieu,bijvoorbeeld wanneer waterzuiveringsinstallatiesoffabrieken waargrotehoeveelheden toxischechemicaliënliggenopgeslagen,onderlopen.Overstromingen kunnen
bovendienvochtigebiotopenvernielenende
biodiversiteitdoen afnemen.
Tweetrendswijzenopeentoenamevan
hetoverstromingsrisicoenvandedaarmee
gepaardgaandeeconomischeschadeinEuropa.Teneerstezalzoweldeomvangalsde frequentievandeoverstromingen indetoekomst waarschijnlijk toenemen tengevolge
vandeveranderingvanhet klimaat,inadequaatrivierbeheer en bouwwerkzaamheden
inoverstromingsgevoeligegebieden.Ten
tweedezijn degebiedenmeteenoverstromingsrisico aanzienlijk kwetsbaarder
gewordenvanwegehetaantal inwonersende
economischeactivadiedaargevestigd zijn.

Kern van de richtlijn
Derichtlijn, diezichrichttotdelidstaten(artikel21),stelteenkader voordebeoordelingenbeheersingvandeoverstromingsrisico'smet hetoogopdevermindering van
denadeligegevolgendie overstromingen
op hetgrondgebied vandeEuropese
Gemeenschap metzichmeebrengen voor
degezondheid vandemens,hetmilieu en
deeconomische bedrijvigheid. Voorts beoogt
de richtlijn eenbijdrage televeren totdeverwezenlijking vande milieudoelstellingen
vanreedsgeldende gemeenschapswetgeving
(artikel1).

Definities
Artikel2vanhetvoorstel introduceert

Uitderichtlijn vloeieninessentiedrie
verplichtingen voort:het opstellen vaneen
voorlopigeoverstromingsrisicobeoordeling,
hetvoorbereiden van overstromingsrisicokaartenen het voorbereiden en ten uitvoer
leggenvan overstromingsrisicobeheerplan-

Voorlopigeoverstromingsrisicobeoordeling
Lidstatendienen voorelkstroomgebiedsdistricteenvoorlopigeoverstromingsrisicobeoordelingoptestellen,aldusartikel4.
Daarbij kangebruikgemaakt worden van
reedsbestaandebeoordelingen,mitsdeze
aandeeisenvande richtlijn voldoen.
Eendergelijkebeoordelingomvat ten
minstedevolgendeelementen:een kaart,
een beschrijving vanoverstromingen die
zich in hetverleden hebben voorgedaan,een
beschrijving van overstromingsprocessen,
eenbeschrijving van ontwikkelingsplannen
diezouden kunnen leiden totwijziging in
overstromingsrisico inhetgebiedzelfof
gebieden stroomopwaarts of stroomafwaarts
gelegenéneenbeoordelingvandekansop
toekomstigeoverstromingen alsmedeeen
voorspellingvandegeschattegevolgenvan
toekomstigeoverstromingen voorde
gezondheid vandemens,hetmilieuende
economische bedrijvigheid, rekening houdend met langetermijnontwikkelingen,
zoalsde klimaatverandering.

Üt

Dooreenamendement vanhet Europees
Parlement isthans voortsbepaalddat maatregelen voorhet beheer van hetoverstromingsrisico,met namein verband met de
bebouwing,onderworpen moeten worden
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aaneensolideen transparante economische
enecologischebeoordeling in het belangvan
delevensvatbaarheid oplangetermijn voor
deburgersenondernemingen, rekening
houdend met het beginselvan kostendekking,met inbegrip vandekosten in termen
van milieu en hulpbronnen. Ookkan thans
ondet bepaaldeomstandigheden vandevereistevoorlopige overstromingsrisicobeoordelingworden afgezien.
Opbasisvandevoorlopigeoverstromingsrisicobeoordeling dienende stroomgebieden,deelstroomgebiedenen kustgebieden ofdelendaarvanopgrond vanartikel5
ingedeeld teworden in twee categorieën.
Het betreft teneerstede stroomgebieden,
deelstroomgebieden ofkustgebieden waar,
naar wordtgeconcludeerd,geen potentieel
significant overstromingsrisico bestaat,of
waar,naarwordtgeconcludeerd,depotentiëlegevolgen voorhet milieu ofdeeconomischebedrijvigheid als aanvaardbaar
gering worden beschouwd in het licht van
deverwachtingen ten aanzien van grondgebruikendeklimaatverandering. Ten
tweedebetreft hetstroomgebieden, deelstroomgebieden ofkustgebieden waar, naar
wordtgeconcludeerd,eenpotentieel significantoversttomingsrisico bestaat.
Eeneerstevootlopige overstromingsrisicobeoordeling moet uiterlijk binnen drie

jaar nadedatum vaninwerkingttedingvan
derichtlijn voltooidzijn, zobepaaltartikel6.
Overstromirysriskokaarten
Alseenstroomgebied, deelstroomgebied
ofkustgebied isingedeeld indetweedecategoriezoalshierboven beschreven, moeten
dooidelidstatenoverstromingskaarten en
indicatieveoverstromingsschadekaarten
worden voorbereid,zobepaaltattikel7.Deze
kaarten hebben betrekking opdegeografischegebieden dievolgensdevolgendescenario'skunnen worden overstroomd:
a) overstromingen meteenkansop hethalingvan tien tot30jaar;
b) kansopoverstromingen omde 100jaar;
c) kleinekansopoverstromingen (buitengewonegebeurtenissen).
Voorelkvandiescenario'smoeten de
volgendegegevensworden vermeld:voorspeldewaterdiepte,eventueel destroomsnelheid éndegebieden waarzicherosievan
uiterwaarden, hellingen van rivierdalen en
oeversen puinstroomafzetting kunnen
voordoen,factoren diemogelijk overstromingen kunnen vetoorzakenen uiterwaardenenanderenaruurlijke gebiedendie het
water nu ofindetoekomst kunnen vasthoudenof bufferen.
Deindicarieveoverstromingsschadekaarten moeten aandehand vandevolgen-
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degegevenseenbeeldgevenvandepotentiëlenadeligegevolgen van overstromingen:
hetaantal potentieelbetrokken inwoners,de
potentiëleeconomische schadein het gebied
éndepotentiële milieuschade,ookvootde
beschermdegebieden alsbedoeld inde
Kaderrichtlijn Waterendetechnische installatiesalsbedoeld indeIPPC-richtlijn.
Deoverstromingsrisicokaarten moeten
opgrond vanartikel 8uiterlijk 22december
2013 voltooid zijn.Aangenomen mag wotdendatditookgeldt vootde indicatieve
overstromingsschadekaarten.
Overstromin^srisicobehterplarmtn
Perstroomgebiedsdistrict moeten ook
oversttomingsrisicobeheerplannen worden
voorbereid en ten uitvoer gebracht, althans
indieneenpotentieelsignificant overstromingsrisico bestaat,aldusartikel9.Dit artikelbepaalt voortsdat delidstaten in nauw
ovetlegmetdeplaatselijke en regionale
overheden adequate,opelk stroomgebied,
deelstroomgebied en kustgebied afgestemde
beschermingsniveaus vaststellen,aande
hand waarvan met namedekansopoverstromingen endepotentiëlegevolgen van
oversttomingen vootdegezondheid vande
mens,hetmilieu endeeconomische bedrijvigheid worden verminderd bij voorkeur
met behulp vananderedanstructurele ini-
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tiatieven en waar nodigookdekansopoverstromingen wordt teruggebracht. Bijdeze
maatregelen moet rekeningworden gehouden meteenaantal relevanteaspecten,zoals
waterbeheer, bodembeheer, ruimtelijke
ordening,grondgebruik,de kwetsbaarheid
voorenigerlei schadeen natuurbehoud,
evenalsdekosten enbaten.Debeheerplannen moeten maatregelen bevattendie:
• hun werkdoen insamenhang met
natuurlijke processen,zoals instandhoudingen/ofherstel van uiterwaarden,om
waarmogelijk land terug tegeven aan
derivierenen in hetgehelestroomgebied passendevormen van grondgebruik
en land-en bosbouw te bevorderen;
• bijdragen tot het beheervanoverstromingen instroomopwaarts ofstroomafwaarts gelegengebieden,ofin ieder
gevalgeendusdanigegevolgen voorde
overstromingsrisico's hebben dat
stroomopwaarts ofstroomafwaarts gelegengebieden onevenredige kosten moeten maken om het vereisteniveau van
risicopreventieen bescherming terealiseren;
• rekeninghouden metdeeffectiviteit van
debestaande kunstmatige infrastructuur voor overstromingsbescherming,
met inbegrip vandeeconomischeen
ecologischeeffectiviteit daarvan.
Bovendien moetgezien het solidariteitsbeginsel inde overstromingsrisicobeheerplannen waar nodig rekening worden
gehouden metdemaatregelen in stroomopwaartsofstroomafwaarts gelegen gebieden.
Maatregelen voorhet beheervan het overstromingsrisico ofandere maatregelen diein
eenlidstaat worden getroffen, mogen niet
leiden toteentoename vanhet overstromingsrisico inde buurlanden.

Deoverstromingsrisicobeheerplannen
dienen uiterlijk op22december 2015voltooid enbekendgemaakt tezijn en met
ingang van 23 december 2015ten uitvoer
wordengelegd (artikel11).

Samenhang met deKRW
Devoorgestelde richtlijn ende maatregelen voordetenuitvoerlegging ervan zijn
nauwverweven met de tenuitvoerlegging
vandeKRW,maargaatdaar dus niet inop.
Erissprakevaneen aparterichtlijn. Om
redenen vansamenhang wordt voorgesteld
omdeorganisatorische en institutionele
aspecten,alsmedehet tijdschema van beide
richtlijnen, volledigopelkaarafte stemmen,
uitgaande vande stroomgebiedsdistricten,
hetcomitéendebevoegdeautoriteiten die
opgrond vandeKRWzijn ingesteld.Devollediggelijklopende tijdschema's zullen
bovendien borgstaan vooreen strak
gecoördineerde publieke inspraak. Wanneer
derichtlijn inzakeoverstromingen eenmaal
isvastgesteld,zaldetenuitvoerlegging van
detweerichtlijnen, metelkaar aanvullende
doelstellingen, nauwgezet moeten worden
gecoördineerd (artikel 13). Bovendien wordt
derapportagedoordelidstaten aandeCommissievollediggesynchroniseerd en mogen
delidstaten de overstromingsrisicobeheerplannen integreren indeplannen voor het
beheer vandestroomgebieden. Dit betekent
dateenaantal bepalingen vandeKRW,met
name indeartikelen4,11en 13,gevolgen
zullen hebben voordeinvulling vandeoverstromingsrisicokaarten en -beheerplannen.
Deverwachting isdatdeonderhavige
richtlijn nogditjaar zalworden vastgesteld.
Daarnazaldezeomgezet moeten worden in
het nationale recht.Dieomzetting moet
binnen tweejaar nainwerkingtreding van

erichtlijn plaatsvinden,aldusartikel 19.
Het isaandenationalewetgeverom te
bezien opwelkewijzede richtlijnverplichtingengeïmplementeerd zullen worden.In
dethansgeldende waterstaatswetgeving zal
waarschijnlijk vooralaansluiting gezocht
moeten worden bijdeWetopdewaterhuishouding endeWetopdewaterkering.Deze
wettenzullen zoalsbekendechteropnietal
telangetermijn opgaan indeWaterwet.
Belangrijk aandachtspunt bijdeimplementatie isdedoorwerking vande richtlijn
inhet regionaal waterhuishoudkundig systeem.Overstromingen indezin vande
richtlijn beperken zich immers niet tot overstromingen vanuit -indeNederlandse terminologie-het hoofdwatersysteem. Alser
tijdelijk water staatopgrond waar normalitergeenwaterstaat,isalsprakevaneen
overstroming(artikel 2,eerstelid).Opdit
punt schiet het richtlijnvoorstel enigszins
door.Sterkpunt isdatdankzij het Europees
Parlement het niet-afwentelingsprincipe in
artikel onogsteviger isvastgelegd.Zeker
voorNederland isdatvanbelang.Voortsis
door het EPopenkeleplaatsen het
kosten(dekkings)aspect geïncorporeerd; in
het aanvankelijke commissievoorstel ontbrakdit volledig.Ookdit vormt eenwelkomeverbetering aangezien deervaring leert
dat wanneergeldontbreekt ervanalle fraaie
plannen doorgaans weinigterechtkomt. Ç
Arjan Driesprong (Rijkswaterstaat
directie Zuid-Holland1
Herman Havekes (Unie van Waterschappen]
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