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Nog veel vragen over nieuwe
normen voor waterveiligheid
Door Esther Rasenberg, Jac van Tuijn en Arjan Veering

De Tweede Kamer stelt vragen bij
het tempo waarin de nieuwe normen
voor waterveiligheid kunnen worden
ingevoerd. Dat blijkt uit de reacties
op het wetsvoorstel van minister
Schultz van Infrastructuur en
Milieu. De normen voor de primaire
waterkeringen gaan van uit van
overlijdensrisico’s en niet alleen meer
van overstromingskansen.
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Versterking van dijktraject aan de oever van het
Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland.
(foto: Rijkswaterstaat).
Inzet kaarten: Individuele risico’s 2020-50 en
economische risico’s 2020-50
(bron: Deltaprogramma)

Wat betekent
10-5 nu eigenlijk?
De nieuwe normering stelt het basisbeschermingsniveau op ‘10-5’, maar hoe moeten we dat interpreteren? Stowa, het kennisinstituut van de waterschappen, het formuleert zo: iedereen in Nederland
krijgt tenminste een beschermingsniveau van 10-5
per jaar, dit betekent dat de kans op overlijden van
een individu door een overstroming niet groter mag
zijn dan 1 keer in de 100.000 jaar.
Kortom: iedere ingezetene mag ervan uitgaan dat hij
of zij de kans heeft van hooguit eens in de 100.000
jaar te overlijden door een overstroming.
Dat nogal abstracte cijfer is al door het Rijk omgezet
in een specifieke eis voor een bepaald dijktraject: de
maximaal toelaatbare overstromingskans. Die ondergrens is in de wet opgenomen. Het grote verschil
met de oude norm is dat die betrekking had op de
waterstand. Bij deze waterstand moet de dijk het
water kunnen keren. In de overstromingskans is ook
de sterkte van de kering opgenomen, waardoor een
beter beeld van de veiligheid ontstaat. Omdat een
waterkering op meerdere manieren kan falen, moet
de sterkte daarvan goed gekend worden.
De overstromingskansen in de nieuwe Waterwet
variëren van 1:300 per jaar op sommige minder
kwetsbare gebieden tot 1:100.000 per jaar bij
bijvoorbeeld de Grebbedijk bij Rhenen.

Meer over de nieuwe normeringen
In dit magazine:

Op Waterforum.net:

In de Waterforum-app:

- column Jac van Tuijn (pagina 7)

- nieuwsberichten

- laatste nieuws

- interview met Matthijs Kok (pagina 16)

- forum

Video-animatie
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu

meerlaagsveiligheid nog eens getoond:

(I&M) heeft een video-animatie gemaakt

bescherming, ruimtelijke maatregelen en

waarin het nieuwe waterveiligheidsbeleid,

evacuatie.

inclusief de nieuwe normen, uiteen wordt
gezet. Daarin worden de drie pijlers van de

https://vimeo.com/79082998

