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Voorwoord 

 

De waterwereld: een voor mij, tot voor kort, eigenlijk totaal onbekende wereld. Nog voor dat ik begon 

met deze afstudeeropdracht over meerlaagsveiligheid en de mogelijkheden die ‘duurzame ruimtelijke 

ordening’ in de waterveiligheid strategie kan spelen, kreeg ik binnen het Deltaprogramma | Rivieren al 

veel mee over het discours dat in de waterwereld leeft over de meerlaagsveiligheid discussie: ‘ elke 

euro anders uitgegeven dan in de dijk is een verkeerd uitgegeven euro’.  

 

Deze scepsis over de waarde die de ruimtelijke ordening zou kunnen hebben in de waterveiligheid, 

maakte mij nieuwsgieriger dan ooit over het nut van een meerlaagsveiligheid in het hele Nederlandse 

waterveiligheidssysteem. Voor mij was het een raadsel waarom je niet naar verschillende maatregelen 

kunt kijken om te zorgen dat je het water tegen houdt? Zeker met mijn mastertrack ‘ruimtelijke 

inrichting en watermanagement’ in mijn rugzak is een onderzoek naar de bijdrage van maatregelen in 

de ruimtelijke ordening om het overstromingsrisico te verkleinen interessant. 

 

Omdat ik geboren en getogen ben in het Zuid-Limburgse heuvelland moet ik bekennen dat 

waterveiligheid in eerste instantie, ver-van-mijn-bed gevoelens opriep. Natuurlijk had ik, als jeugdige 

geschiedenisfanaat, gehoord over de overstroming in 1953 en de kleine rivieroverstromingen in 

1993/1995. Verder ben ik  altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van het inpolderen van 

gebieden in het westen van Nederland en de ontsluiting van het land ten tijde van Willem I,om de 

handel te bevorderen . Ook de uitbouw van de Hollandse Waterlinie  als instrument om vijanden om 

vijanden op afstand te houden, sprak mij op de middelbare school als onderwerp zeer aan. Toch waren 

dijken, de deltawerken en de waterwereld als geheel mij niet erg bekend. Dus begon voor mij vvanaf 

begin mei een interessante en leerzame ervaring bij het Deelprogramma | Rivieren, waar ik, de 

enthousiaste student, op zoek kon naar het Ei van Columbus: de invulling van de tweede laag van 

meerlaagsveiligheid. 

 

Mijn onderzoek heeft zich uiteindelijk gericht op de verzameling van beelden en ideeën, die 

professionals hebben over de meerlaagsveiligheid en de ruimtelijke component in deze strategie. De 

verschillende interviews met professionals die hiervoor zijn uitgevoerd zijn uiteindelijk de inhoudelijke 

ruggengraat van dit onderzoek. De totaal verschillende beelden en ideeën over de ruimtelijke 

component van meerlaagsveiligheid vergelijken (de één ontzettend positief, de ander eerder negatief) 

en deze te vertalen naar verschillende concepten over de laag duurzame ruimtelijke inrichting bleek 

een complex, maar uiteindelijk ook een ontzettend leuk karwei. Ik neem, zoals een echte onderzoeker 

betaamt, in dit onderzoek geen standpunt in over het wel of niet investeren in de ruimtelijke inrichting 

in het kader van de waterveiligheid, maar geef alleen een zo objectief mogelijke weergave van de 

beelden en ideeën van professionals over de laag duurzame ruimtelijke inrichting van 

meerlaagsveiligheid. 

 

Het is wel belangrijk om te beseffen dat dit onderzoek nooit op deze manier was afgerond zonder de 

hulp vanuit het Deltaprogramma | Rivieren. De mogelijkheid om stage te lopen, in overvolle agenda’s 

omkomende professionals te kunnen spreken en gebruik te kunnen maken van de begeleiders, 

hebben mij ontzettend veel geholpen. Zo heb ik verschillende interessante discussies gehad met 

programmadirectrice Lilian van den Aarsen en riviertakmanager Wim Groenewoud. Deze hebben mijn 
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onderzoek ontzettend veel begeleiding gegeven. Ook riviertakmanager Koos Beurskens wil ik graag 

bedanken voor de vele interessante discussies in het kader van mijn masterthesis. Door deze hulp, 

hoop ik dat mijn onderzoek dan ook enige waarde voor het Deltaprogramma | Rivieren heeft. 

Daarnaast wil ik Prof. dr. Peter Ache bedanken voor de begeleiding die hij mij heeft gegeven en spreek 

ik de hoop uit dat ik misschien wel de eerste student ben die onder zijn begeleiding aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen is afgestudeerd. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

Jan Rademaker 

November 2012 
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Samenvatting  

 

In dit afstudeeronderzoek wordt de bijdrage van de tweede laag van meerlaagsveiligheid, de laag 

duurzame inrichting, in de waterveiligheidsbescherming in Nederland onderzocht. De 

waterveiligheidsbescherming van Nederland staat door verschillende natuurlijke, technische en 

ruimtelijke ontwikkelingen onder druk. Zo wordt verwacht dat in de toekomst ons rivierenstelsel veel 

meer water zal moeten afvoeren. Het overstromingsrisico neemt toe. In het waterveiligheidsdenken 

spreek men tegenwoordig van het risico op overstromingen in plaats van de kans op overstromingen. 

Het overstromingsrisico, dat wordt uitgedrukt in schade en slachtoffers, moet worden gereduceerd, 

het liefst tot een risico gelijk aan nul. Dit, omdat in onze samenleving door de intensieve benutting van 

de ruimte de potentiële schade immens is, en een groot aantal slachtoffers niet meer wordt 

geaccepteerd.  

 

Ten behoeve van de waterveiligheid is een nieuwe strategie ontwikkeld: de benadering 

meerlaagsveiligheid. Deze benadering veronderstelt dat er twee knoppen zijn waar aan gedraaid kan 

worden om de overstromingsrisico’s te verkleinen. Aan de ene kant kan de kans op een overstroming 

worden gereduceerd door het water buiten te houden (laag 1: preventie). Aan de andere kant kunnen 

potentieel getroffen gebieden door de inrichting (laag 2: duurzame ruimtelijke inrichting) en het 

doordenken van rampenplannen (laag 3: rampenbeheersing) beter worden voorbereid op een 

overstroming. Dit veronderstelt de gedachte dat de inrichting van de ruimte, de potentiële schade en 

potentiële slachtoffers kan beïnvloeden. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe dit in het 

Nederlandse beleid vormgegeven moet worden.  

 

Het doel van deze studie is om een handreiking te geven over hoe de laag ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’ van meerlaagsveiligheid eruit zou kunnen zien. Dit splitst zich toe op het scherper in beeld 

krijgen welke bijdrage ruimtelijke maatregelen zouden kunnen leveren aan de benadering 

meerlaagsveiligheid, hoe de verantwoordelijkheidsverdeling er op dat moment uit moet zien en op 

welke manier deze ruimtelijke maatregelen gestuurd en gefinancierd zouden kunnen worden. Om dit 

onderzoeksdoel te bereiken, is het noodzakelijk om de onderzoeksvraag, die in deze studie centraal 

staat, te beantwoorden: 

 

Op welke manier kan de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van de benadering meerlaagsveiligheid 

worden vormgegeven? 

 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt in deze studie gebruikt gemaakt van kwalitatief 

onderzoek. Dit betekent dat in dit onderzoek sociale weergaves van de werkelijkheid worden 

onderzocht. In deze studie houdt dit concreet in dat beelden en ideeën van waterveiligheidsexperts en 

professionals worden verzameld en vergeleken. Deze beelden en ideeën zijn de basis om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden. Om uiteindelijk tot juiste en valide onderzoekresultaten te komen, 

is gebruik gemaakt van enkele onderzoekstechnieken die in deze studie een trechtervormige werking 

hebben. Als eerste zijn centrale concepten geïdentificeerd. Op basis van deze centrale concepten zijn 

interviews opgesteld, uitgewerkt en vergeleken, waarna uiteindelijk conclusies zijn getrokken ten 

behoeve van invulling van de benadering meerlaagsveiligheid en de beantwoording van de centrale 

vraag.  
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In de studie zijn drie concepten geïdentificeerd, die als belangrijk worden beschouwd om tot  de 

invulling van de benadering meerlaagsveiligheid te komen. Het eerste kernconcept is de 

risicobenadering. Uit dit kernconcept ontstaan discussies over het acceptabel risiconiveau en de mate 

waarin maatregelen van meerlaagsveiligheid als aanvullend of inwisselbaar moeten worden gezien. 

Een tweede belangrijk concept is de verdeling van verantwoordelijkheden over verschillende actoren. 

Het derde belangrijke concept gaat in op theoretische voorbeelden en inspiraties voor de laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’. In deze pijler worden potentiële maatregelen geclusterd tot 

maatregelen die op een bepaalde manier vanuit ruimtelijke inrichting de waterveiligheid zouden 

kunnen vergroten.   

 

Uiteindelijk ontstaat er vanuit de beelden en ideeën van waterveiligheidsexperts en professionals een 

antwoord dat de laag ‘duurzame ruimtelijke ordening’ het doel zou moeten hebben om 

waterveiligheid als belang mee te laten tellen in de ruimtelijke ordening. Op dit moment werkt de 

ruimtelijke ordening zo, dat deze een afweging maakt tussen belangen die een aanspraak maken op de 

schaarse ruimte. Door de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ moet worden bereikt dat in deze 

ruimtelijke afwegingen ook naar waterveiligheid of overstromingsrisico’s wordt gekeken. Het doel van 

het ruimtelijke meerlaagsveiligheid spoor is dus om waterveiligheid of overstromingsrisico’s zo vroeg 

mogelijk in het ruimtelijke planproces te betrekken, iets wat tot op dit moment nog niet gebeurt.  

 

Daarnaast zijn er nog twee situaties van belang bij de invulling van een ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’. Als maatregelen in de meerlaagsveiligheid uitwisselbaar zijn, dan moeten maatregelen uit 

de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ het doel hebben om een bepaald (basis)veiligheidsniveau te 

bereiken. In dat geval verschuiven een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen verschillende 

overheidsinstanties. Naast het Rijk en het waterschap, krijgen ook de gemeente, de provincie en 

veiligheidsregio taken en verantwoordelijkheden in de waterveiligheid. Het Rijk en het waterschap 

blijven dan verantwoordelijk voor de preventie; provincie, gemeente en veiligheidsregio worden dan 

verantwoordelijk voor de gevolgenbeperking (de lagen ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ en 

rampenbeheersing). In dit geval zou financiering via sectorale budgetten samen worden gebracht. Dit 

leidt tot een integrale aanpak van het waterveiligheidsprobleem. De laag ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’ moet dan op harde eisen kunnen worden afgerekend. Deze eisen moeten afdwingbaar 

worden gemaakt door ‘harde’ instrumenten, zoals door provinciale verordeningen, waarin 

overstromingsrisico’s zijn opgenomen en een duidelijke, sturende watertoets, die waterbelangen 

beschermt. Op deze manier kan een waterschap of het Rijk een hindermacht worden in de ruimtelijke 

ordening als niet aan de watereisen wordt voldaan.  

 

Indien maatregelen uit de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ als aanvullend op preventie worden 

beschouwd, dan zou het Rijk een basisveiligheidsniveau moeten vaststellen. Deze zal dan door 

preventie moeten kunnen worden bereikt. Een waterrobuuste ruimtelijke inrichting in combinatie met 

een rampenbeheersing  zal dan richting het jaar 2100 op touw worden gezet. Door te wijzen op 

waterveiligheidsbelangen, die vroeg in het ruimtelijk planproces naar voren komen, zou dit kunnen 

worden bereikt. De meerkosten die gemaakt worden door het aantoonbaar waterveiliger maken, 

kunnen dan worden gefinancierd vanuit het Deltafonds. In plaats van in te zetten op ‘harde’ 

instrumenten kan er op dus andere manieren borging worden gezocht om waterveiligheid en 

overstromingsrisico’s zo vroeg mogelijk als belang binnen het ruimtelijk planproces te betrekken. Dit 

zou bijvoorbeeld kunnen door een handreiking te bieden omtrent over overstromingsrisico’s, om zo de 
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mogelijkheid te creëren om over overstromingsrisico’s na te denken. Of er kunnen bepaalde outcome- 

of proceseisen worden meegegeven bij ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor het resultaat van een 

ruimtelijke ingreep gebonden is aan bepaalde eisen of dat er wordt nagedacht over de consequenties 

van een ruimtelijke ingreep voor het overstromingsrisico. Dit betekent niet dat bepaalde regels 

worden afgedwongen, maar geeft het belang waterveiligheid wel borging in het ruimtelijke proces.  
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1 | Inleiding 

 

Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar water en waterveiligheid in Nederland. Dat is maar 

goed ook, want ‘het werken aan de hoogwaterveiligheid en zoetwatervoorziening voor Nederland is 

nooit klaar, we verbeteren onze veiligheid steeds op basis van nieuwe inzichten’ (van den Aarsen, 

2012). Ook in dit onderzoek staat waterveiligheid, en in het specifiek de benadering 

meerlaagsveiligheid vanuit een planologisch perspectief, centraal.  

 

Deze inleiding van dit onderzoek betreft een korte aanleiding tot het onderzoek (paragraaf 1), die 

vervolgens in paragraaf 2 uitmondt tot concrete onderzoeksdoelen en vragen. In paragraaf 3 zal kort 

worden ingegaan op de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek. In deze 

paragraaf zal ook worden ingegaan op de opdracht van het Deltaprogramma | Rivieren. Ten slotte 

dient paragraaf 4 als een leeswijzer om de volgende onderzoeksstappen overzichtelijk te maken. 

 

1.1| Aanleiding 

Het is belangrijk om te beseffen dat dit onderzoek een waterkundig onderwerp betreft, maar dit 

vanuit een planologisch perspectief wordt benaderd. De nadruk van dit onderzoek ligt dan ook op de 

koppeling tussen waterveiligheid en de ruimtelijke ordening in de benadering meerlaagsveiligheid.  

 

De ruimtelijke ordening heeft een taak die door de Rijksplanologische Dienst werd geformuleerd als 

‘het goed afwegen van conflicterende aanspraken op de schaarse ruimte. In die afweging moeten 

enerzijds de wezenlijke behoeften van individuen en groepen in de samenleving, zoals woonwensen 

en behoefte aan werkgelegenheid, zoveel mogelijk tot hun recht komen en anderzijds moeten de 

diversiteit, samenhang en duurzaamheid van het fysisch milieu zo goed mogelijk worden gewaarborgd’ 

(Dauvellier en Wardenaar, 1982). Deze (goede) inrichting van de schaarse ruimte krijgt een steeds 

complexer karakter, door, onder andere, de waterveiligheidsproblematiek. 

 

De Nederlandse delta is één van de veiligste delta’s ter wereld. Deze veiligheid is het resultaat van een 

eeuwenlang gevecht om het water te keren en land op het water te veroveren. In de afgelopen vijftig 

jaar zijn er veel inspanningen verricht om de veiligheid van Nederland tegen het water te verbeteren. 

Voorbeelden zijn de Deltawerken, het Ruimte voor de Rivier programma en de opgave Zwakke 

Schakels langs de Kust (RLI, 2011). De ruimte die woningbouw, industrie, infrastructuur en landbouw 

opeisen, hebben er echter voor gezorgd dat het huidige water systeem niet meer optimaal werkt. 

Verder bedreigen de vervuiling van het water en de klimaatverandering het watersysteem. De aard en 

de grootte van watergerelateerde problemen zijn veranderd (Brugge van der, Rotmans en Loorbach, 

2005).Water(veiligheid) zorgt, door haar claim op (schaarse) ruimte, dat het een belang is in het 

ruimtelijke ordening spel. 

 

1.1.1| Natuurlijke ontwikkelingen 

Er zijn grofweg vijf natuurlijke ontwikkelingen te onderscheiden die het water systeem in Nederland de 

komende decennia nog verder onder druk zetten. De eerste ontwikkeling is het gegeven dat het water 

steeds hoger komt. Hiermee doelen wetenschappers op de vooruitzichten dat de zeespiegel blijft 

stijgen. Onderzoek van het KNMI laat een zeespiegel stijging zien van 15 tot 35 centimeter vóór het 

jaar 2050 en 30 tot 85 centimeter tot het jaar 2100 (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2010; RLI 
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2011) en dat er in de toekomst ook een toenemende kans ontstaat op hoge waterstanden in rivieren. 

Klimaatscenario’s laten zien dat de rivieren meer water gaan afvoeren. Zo worden er momenteel 

maatregelen voorbereid en uitgevoerd om de afvoercapaciteit van de Rijntakken en de Maas te 

vergroten tot respectievelijk 16.000 m3/s en 3.800 m3/s. Richting het jaar 2100 zullen de piekafvoeren 

van de Rijntakken en de Maas naar verwachting toenemen tot 18.000 m3/s en 4.600 m3/s met een 

kans van optreden van 1/1250 jaar in het jaar 2100 (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009a). 

Deze dreiging van meer water heeft het effect dat Nederland zich nog beter moet gaan beschermen 

tegen overstromingen.  

 

Een andere natuurlijke bedreiging voor Nederland is de bodemdaling die in grote delen van Nederland 

voor komt. In de meeste gevallen wordt deze bodemdaling veroorzaakt door inklinking van klei en 

oxidatie van veen, veroorzaakt door ontwatering van de bovenste bodemlaag. De klimaatverandering, 

door hogere temperaturen, versnelt dit proces (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008). Op de 

overgang tussen hoog- en laag Nederland kan snelle waterafvoer vanaf de hoge gronden, leiden tot 

wateroverlast in zowel stedelijk als landelijk gebied. Hierdoor zal in laag Nederland een sterker beroep 

moeten worden gedaan op mogelijkheden om tijdelijk water te bergen. 

 

Ook zijn er enkele minder relevante, maar niet minder belangrijke, ontwikkelingen. Zo is er de extreme 

neerslag en de daaruit volgende wateroverlast. Deze ontwikkeling kan leiden tot ernstige hinder en 

schade (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008). Daarnaast wordt het water zouter en wordt het 

klimaat in de toekomst warmer en droger. Zoute kwel vanuit de ondergrond en zoutindringing vanuit 

de zee hebben gevolgen voor de zoetwatervoorziening, natuurwaarden en stedelijk groen, terwijl 

warme en droge perioden een watertekort tot gevolg hebben. Dit watertekort kan weer 

belemmeringen hebben voor scheepvaart en hinder voor natuur en landbouw en de eerder genoemde 

bodemdaling (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008). In figuur 1 (pagina 16) valt af te lezen dat 

de impact van klimaatveranderingen voor Europese landen, en met name Nederland, groot is (ESPON, 

2012). 

 

1.1.2| Technische ontwikkelingen 

Een andere ontwikkeling, die relevant is voor de vernieuwing van de Nederlandse waterveiligheid, is 

de technische ontwikkeling. Er zijn nieuwe inzichten over de fysieke staat van waterkeringen. Zo 

bestaan er verschillende faalmechanismen die kunnen leiden tot de verzwakking van waterkeringen. 

De sterkte van waterkeringen is een afgeleide van dijkhoogte en dijksterkte. De veiligheid achter een 

dijk wordt nog steeds vaak geassocieerd met de hoogte van een dijk, terwijl de sterkte van een dijk in 

de praktijk vaak meer bepalend is (ENW, 2010). Dijksterkte en faalmechanismen anders dan hoogte 

verdienen meer aandacht in de discussies over waterkeringen. Één van deze faalmechanismen is 

‘piping’: langdurige blootstelling van dijken aan hoogwater, waardoor de dijk van binnenuit wordt 

ondermijnd. Als gevolg van het waterverschil voor en achter de dijk stroomt bij ‘piping’ water door de 

kering en veroorzaakt dit proces een uitspoeling van zanddeeltjes. Deze vorm van dijkfalen wordt nu 

nog vaak onderschat, terwijl ‘piping’ toch vaak voorkomt.  Doordat de dijk in het geval van piping 

onverwacht en snel doorbreekt, zijn de gevolgen groter dan bij een overstroming van een dijk, waar de 

men het water aan ziet komen (ENW, 2010). 

 

1.1.3| Ruimtelijke ontwikkelingen 

Naast deze natuurlijke en technische ontwikkelingen zijn er ook verschillende ruimtelijke 
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ontwikkelingen, die aandacht vragen aan het Nederlandse waterveiligheidsbeleid. Zo is er een enorme 

toename van het schadepotentieel achter de dijken, waardoor de gevolgen van een overstroming 

groter zijn geworden. Deze toename van het schadepotentieel achter de dijken kan worden verklaard 

vanuit demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van het economisch schadepotentieel. De 

bevolkingsomvang is van ongeveer 10 miljoen mensen in 1950, gestegen naar een bevolkingsomvang 

van 16,7 miljoen mensen in 2012. Er wordt zelfs een bevolkingsomvang van 17,8 miljoen mensen 

verwacht in 2050 (Centraal Bureau van de Statistiek, 2010). Van deze 16,7 miljoen mensen wonen er 

momenteel meer dan zes miljoen in gebieden die mogelijk kunnen overstromen (Adviescommissie 

Water, 2012). Ook vindt een aanzienlijk deel van de economische activiteiten plaats in deze potentiële 

overstromingsgebieden, en dat terwijl de economische activiteit ten opzichte van de jaren 50 ook nog 

eens ontzettend is toegenomen. Het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking is ten 

opzichte van de jaren zeventig verdubbeld (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010). 

 

Een overstroming heeft de dreiging dat er grote aantallen slachtoffers kunnen vallen en een enorme 

schade aan woningen, bedrijven en infrastructuur kan veroorzaken, en daarmee dus kan leiden tot 

langdurige maatschappelijke ontwrichting. Het potentieel aantal slachtoffers is groeiende en ook de 

potentiële economische schade is groter dan ooit. Uit onderzoek blijkt dat vooral het rivierengebied, 

zuidelijk Flevoland, delen van Rijnmond-Drechtsteden en Voorne-Putten op dit moment, uit 

economisch oogpunt, niet veilig genoeg zijn tegen een overstroming (Adviescommissie Water, 2012). 

Daarnaast zijn in het rivierengebied bovendien de slachtofferrisico’s relatief hoog. Het huidige beleid 

voor de bescherming tegen overstromingen is gebaseerd op uitgangspunten en normen die in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw zijn ontwikkeld. Het is dus duidelijk dat deze normen geactualiseerd moeten 

worden ten opzichte van de huidige situatie (Adviescommissie Water, 2012) en misschien zijn er op 

grond van al deze ontwikkelingen wel hele nieuwe normen gewenst. Een dijkdoorbraak heeft in deze 

gebieden toch wel zeer ontwrichtende gevolgen voor heel Nederland (RLI, 2011). In figuur 2 is te zien 

dat Nederland kwetsbaar lijkt voor klimaatveranderingen (ESPON, 2012).  

 

De combinatie van deze natuurlijke, technische en ruimtelijke ontwikkelingen zijn voor de 

Nederlandse overheid de aanleiding geweest om na te denken over een groter pakket aan 

maatregelen om ervoor te zorgen dat Nederland ook de komende decennia op een hoog 

waterveiligheidsniveau blijft. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op een adaptieve strategie (PBL, 

2011), of door in te zetten op klimaat/ niet-overstroombare dijken. Dat een adaptieve strategie kan 

werken blijkt uit figuur 3 (ESPON, 2012). In Nederland bestaat genoeg capaciteit om adaptief met de 

ontwikkelingen om te kunnen gaan. Vanuit het perspectief om een klimaat adaptieve strategie te 

ontwikkelen, is er in het nationaal waterplan gestart met de uitwerking van de benadering 

‘meerlaagsveiligheid’ (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009b). 

 

Deze benadering meerlaagsveiligheid (zie figuur 4) benadert waterveiligheid vanuit 

overstromingsrisico’s. Het terugdringen van overstromingsrisico’s kan op verschillende manieren 

bereikt kan worden, door verschillende maatregelen te nemen. De benadering meerlaagsveiligheid 

verdeelt deze maatregelen in drie ‘lagen’. Door middel van maatregelen uit de eerste laag, preventie, 

kan men zich richten op het voorkómen van overstromingen, door gebruik te maken sterke dijken, 

duinen en stormvloedkeringen. De tweede laag is gericht op het realiseren van een duurzame 

ruimtelijke inrichting. Door bedreigde gebieden op een bepaalde manier in te richten kunnen 

slachtoffers en schade bij eventuele overstromingen worden beperkt. De derde laag van  
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Figuur 1 (linksboven): De gemiddelde potentiële impact 

van de klimaatverandering in Europa (bron: ESPON, 2012), 

figuur 2 (rechtsboven): De gemiddelde potentiële 

kwetsbaarheid door de klimaatverandering in Europa 

(bron: ESPON, 2012) en figuur 3 (linksonder): De 

gemiddelde potentiële vermogen om aan te passen aan de 

klimaatverandering in Europa (bron: ESPON, 2012) 
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Figuur 4: Een schematische weergave van de benadering ‘meerlaagsveiligheid’ (bron: ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 2009b). 

 

meerlaagsveiligheid zet zich in op maatregelen die zich richten op de rampenbeheersing van 

overstromingen. Een goede voorbereiding is essentieel om effectief te kunnen handelen bij een 

eventuele overstromingsramp. Doordat men zich bezig houdt met rampenplannen voor het geval er 

een overstroming plaatsvind  kunnen het aantal slachtoffers en de schade worden verminderd 

(ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009b). 

 

1.2| Doel -en vraagstelling 

Doordat dit onderzoek vanuit een planologisch perspectief bekeken wordt, focust dit onderzoek zich 

natuurlijk op de tweede laag van meerlaagsveiligheid de laag: ‘duurzame ruimtelijke inrichting’. In de 

benadering meerlaagsveiligheid wordt volgens dit onderzoek een koppeling verondersteld tussen 

ruimtelijke inrichting en waterveiligheid, waardoor ruimtelijke ordening een belangrijke rol zou 

kunnen verkrijgen binnen de te voeren waterveiligheidsstrategie. De gebiedsinrichting is dan belang 

voor de veiligheid tegen overstromingen, doordat het direct van invloed is op potentiële slachtoffers 

en schade (zie figuur 5).  

 

       
 

 

Figuur 5: Eerste conceptuele aanname van dit onderzoek: Een goede ruimtelijke inrichting (vanuit de waterveiligheid) kan, 

volgens de benadering meerlaagsveiligheid, potentiële schade en slachtoffers van een overstroming beperken (bron: 

Rademaker, 2012) 
 

Hoewel de aanname kan worden gemaakt dat een ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ het 

waterveiligheidsniveau van Nederland kan verbeteren, is het nog erg onduidelijk wat er precies met de 

laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ binnen de benadering meerlaagsveiligheid zou moeten gaan 

gebeuren (Vrijling, 2012). In verschillende gebiedspilots, uitgevoerd gevoerd in het kader van 

meerlaagsveiligheid, is in een aantal dijkringen globaal onderzocht of en waar in maatregelen vanuit 

de meerlaagsveiligheid gedachte kansrijk zouden kunnen zijn. Ook deze pilots kwamen met de 

conclusie dat de laag duurzame ruimtelijke inrichting kansrijk is om het waterveiligheidsniveau in deze 

gebieden te verhogen, maar dat deze laag nog vele onduidelijkheden bevat en dat het nodig is om dat 

het nodig is om ‘de ambities en de veronderstelling van de bijdrage van laag 2 (en 3) in het 

Een goede ruimtelijke inrichting, 
vanuit waterveiligheid 
(duurzame ruimtelijke inrichting)  

Potentiële slachtoffers en schade 
van een overstroming 
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waterveiligheidsbeleid inzichtelijker te maken’ (Rijkswaterstaat Waterdienst et al., 2011). Verder 

wordt er gesteld dat:  

 ‘Inzet van laag 2 en 3 voor verlaging van het restrisico cruciaal is voor dijkring 43. Bij een 

dijkdoorbraak ontstaat binnen dijkring 43 een gevaarlijke situatie, door hoge stroomsnelheden 

en hoge waterstanden […] voor dijkring 43 ligt een gecombineerde inzet van maatregelen voor 

het bereiken van het gewenste waterveiligheidsniveau en het restrisico voor de hand’ (uit 

gebiedspilot dijkring 43, provincie Gelderland en ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2011). 

 ‘Om maatregelpakketten die zijn gebaseerd op meerlaagsveiligheid te kunnen toetsen aan 

normen zijn naast de normwaarden voor waterkeringen ook normen of meetbare ambities 

nodig voor de twee andere lagen van de meerlaagsveiligheid. Daarnaast leidt de toepassing 

van meerlaagsveiligheid tot een verschuiving van taken tot een aanpassing van 

verantwoordelijkheden. Het Rijk komt meer op afstand te staan als het gaat om maatregelen 

die gericht zijn op de ruimtelijke inrichting van het gebied [...] de toepassing van 

meerlaagsveiligheid vraagt  om een sterke ruimtelijke sturing door regionale partijen. Ook zou 

het invoeren van meerlaagsveiligheid tot een verschuiving in de financieringsstructuur kunnen 

leiden. Uit de pilot blijkt dat met maatregelen in laag 2 en 3 de inzet in laag 1 (waterkeringen) 

kan afnemen. Dan is de vraag aan de orde of een verschuiving van financiële middelen van 

laag 1 naar laag 2 en 3 gaat plaatsvinden. Dit vraagt goede afspraken tussen de verschillende 

overheidslagen over de financiering van meerlaagsveiligheid’ (provincie Gelderland en 

ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2011). 

 

De assumptie dat ruimtelijke ordening het Nederlandse waterveiligheidsniveau kan verbeteren geeft 

onduidelijkheden over welke ruimtelijke maatregelen getroffen kunnen of moeten worden, wie er 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit soort ruimtelijke maatregelen en op welke manier deze 

maatregelen gefinancierd en gestuurd moeten worden om het doel, de het waterveiligheidsniveau te 

verbeteren, te bereiken. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om een handreiking te geven 

over hoe de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ eruit zou kunnen gaan zien, door scherper te krijgen 

welke bijdrage ruimtelijke maatregelen kunnen leveren aan de benadering meerlaagsveiligheid. 

Daarnaast wordt getracht om inzicht te verschaffen over de verantwoordelijkheidsverdeling die hieruit 

volgt en op welke manier deze ruimtelijke maatregelen sturing en financiering zouden moeten kunnen 

krijgen. 

 

Naast deze doelstelling zullen in deze paragraaf ook enkele onderzoeksvragen worden gepresenteerd. 

Deze zijn, evenals de doelstelling, opgesteld op basis van de door Verschuren en Doorewaard (2007), 

Flick (2009) en Saunders, Lewis en Thornhill (2008) gegeven doel- en vraagstellingeisen.  

 
Figuur 6: De ligging van 

dijkring 43 (Betuwe, 

Tieler- en 

Culemborgerwaarden), 

evenals de andere pilots 

meerlaagsveiligheid 

(bron: Rijkwaterstaat 

Waterdienst, 2011). 



 
 

 

 19 

Om deze doelstelling te bereiken wordt in dit onderzoek de volgende centrale vraag beantwoord: 

 

Op welke manier kan de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van de benadering meerlaagsveiligheid 

worden vormgegeven? 

 

Om de doel- en vraagstelling van dit onderzoek te beantwoorden, worden beelden en ideeën die er 

leven over de invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ in de benadering 

meerlaagsveiligheid verzameld, op basis van expertinterviews, en vergeleken op basis van belangrijke 

theoretische concepten.  

 

Omdat een antwoord op de centrale onderzoeksvraag complex is, wordt de onderzoeksvraag 

opgesplitst in verschillende deelvragen. Op deze manier wordt er meer structuur gegeven aan het 

onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 2007). Elk van deze deelvragen is weer onderverdeeld in een 

aantal sub-vragen, die de taak hebben om de deelvragen te helpen beantwoorden.  

 

Deelvraag 1: Wat is de benadering meerlaagsveiligheid en op basis van welke theoretische concepten 

en beleidsontwikkelingen is men tot de benadering meerlaagsveiligheid gekomen? 

 

De eerste deelvraag gaat in op de achterliggende gedachte van de benadering meerlaagsveiligheid. 

Hoe is deze benadering tot stand gekomen? Het antwoord op deze deelvraag is een onderdeel van een 

theoretisch concept, vanwaar de expertinterviews later worden vergeleken en probeert tevens de 

benadering meerlaagsveiligheid in een beleidswetenschappelijke discussie te plaatsen. Subvragen die 

hierbij kunnen helpen zijn: 

 Hoe heeft het Nederlandse waterveiligheidsbeleid zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

 Wat houdt de risicobenadering in? 

 Wat zijn gevolgen van de risicobenadering voor de benadering meerlaagsveiligheid? 

 Welke visies bestaan er over de benadering meerlaagsveiligheid? 

 

Deelvraag 2: Welke gevolgen heeft de benadering meerlaagsveiligheid op het Nederlandse 

beleidsarrangement dat zich richt op overstromingsrisico’s? 

 

Waar de eerste deelvraag in gaat op de relevante theoretische achtergrond van meerlaagsveiligheid, 

gaat de tweede deelvraag in op de (theoretische) consequenties van de benadering 

meerlaagsveiligheid voor het Nederlandse beleidsarrangement. Er wordt namelijk verondersteld dat 

de toepassing van meerlaagsveiligheid tot een verschuiving van taken en tot een aanpassing van 

verantwoordelijkheden leidt (provincie Gelderland en ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2011.  

Deze is met name relevant voor het bepalen van een verandering van verantwoordelijkheden, 

waarmee een nieuw krachtenveld van actoren in het waterveiligheidsbeleid ontstaat. De subvragen 

die in de beantwoording van deze deelvraag kunnen helpen zijn: 

 Wat is het concept ‘Water Governance’? 

 Hoe ziet het huidige Nederlandse beleidsarrangement van waterveiligheid eruit? 

 Welke actoren gaan er een rol spelen in de waterveiligheidsbeleid volgens de benadering 

meerlaagsveiligheid? 

 Op welke manier wordt op dit moment de Nederlandse waterveiligheid gefinancierd? 

 Welke relevante wetgeving bestaat er voor waterveiligheid? 
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Deelvraag 3: Zijn er relevante voorbeelden van ruimtelijke inrichting en water(veiligheid) voor de laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van benadering meerlaagsveiligheid? 

 

De derde deelvraag heeft betrekking op het gebruik van ruimtelijke ordening in waterveiligheid. Hier 

komen de huidige plannen van het Deltaprogramma voor de invulling van de laag duurzame 

ruimtelijke ontwikkeling aan bod. Verder wordt ook aandacht besteed aan voorbeelden van het 

gebruik van ruimtelijke inrichting voor waterveiligheid in andere landen, die kunnen leiden tot 

theoretische aanvulling voor de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’. Zo moet antwoord op deze 

deelvraag leiden tot meer theoretische inzichten over het gebruik van ruimtelijke inrichting in 

waterveiligheid en moet dit leiden tot een theoretische invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’ van meerlaagsveiligheid. Relevante subvragen hierbij zijn:  

 Wat zijn plannen momenteel voor de invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’? 

 Welke voorbeelden zijn er in het buitenland van het gebruik van ruimtelijke maatregelen voor 

waterveiligheid?  

 Welke mogelijke ruimtelijke maatregelen zijn er op dit moment te onderscheiden die de 

waterveiligheid kunnen verbeteren? 

 

Deelvraag 4: Wat zijn de beelden en ideeën van waterveiligheidsexperts over meerlaagsveiligheid en 

over de invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’? 

 

Deelvraag 4 gaat in op de invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’. Over de invulling van 

de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ is nog weinig bekend . Beantwoording van de volgende sub-

vragen kan tot meer inzicht leiden:  

 Op welke manier moet er van meerlaagsveiligheid gebruik worden gemaakt? 

 Welke institutionele veranderingen moeten er worden ondergaan om meerlaagsveiligheid 

effectief uit te voeren? 

 Wat moet er met de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ bereiken? 

 Wanneer wil je inzetten op ruimtelijke maatregelen? 

 Wat zijn kansrijke ruimtelijke maatregelen voor waterveiligheid? 

 Op welke manier moet de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ gestuurd en gefinancierd worden? 

 

Deelvraag 5: Wat zijn de beelden en ideeën van provincies, waterschappen, gemeenten en 

veiligheidsregio’s over meerlaagsveiligheid en de laag ‘ duurzame ruimtelijke inrichting’? 

 

In deelvraag 5 wordt er ingegaan op de beelden en ideeën van provincies, waterschappen, gemeenten 

en veiligheidsregio’s. Doordat in het gebied dijkring 43 al een pilot meerlaagsveiligheid is geweest, 

wordt voornamelijk ingegaan op de beelden en ideeën van de ambtenaren van overheden die op de 

een of andere manier bij deze pilot betrokken zijn geweest. Deze hebben al kennis van zaken. Dat de 

beelden en ideeën van deze overheidsinstanties belangrijk zijn, blijkt uit hoofdstuk 4. Deze lagere 

overheden krijgen, door meerlaagsveiligheid, invloed in de waterveiligheid. Sub-vragen hier antwoord 

in moeten geven zijn: 

 Hoe denken provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s over de manier waarop 

er van meerlaagsveiligheid gebruik moet worden gemaakt? 
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 Hoe denken provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s over de institutionele 

veranderingen die er, volgens het Rijk, moeten worden ondergaan om meerlaagsveiligheid 

effectief uit te voeren? 

 Wat willen provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s  met de laag ‘duurzame 

ruimtelijke inrichting’ bereiken? 

 Wanneer zou er volgens provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s moeten 

worden ingezet op ruimtelijke maatregelen? 

 Wat zijn volgens provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s kansrijke ruimtelijke 

maatregelen voor de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’? 

 Op welke manier moet volgens provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s de 

laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ gestuurd en gefinancierd worden? 

 

Vanuit deze doel- en vraagstellingen kan een onderzoeksmodel worden gemaakt. Een 

onderzoeksmodel wordt omschreven als ‘een schematische weergave van het doel van het onderzoek 

en de globale stappen die gezet moeten worden om dit doel te bereiken’ (Verschuren en Doorewaard, 

2007). Het zorgt ervoor dat in één oogopslag duidelijk wordt welke fasen het onderzoek doorloopt en 

hoe deze onderling samenhangen. In figuur 7 wordt het onderzoeksmodel getoond.  

 

Het onderzoek doorloopt een aantal stappen. In de hoofdstukken 3,4 en 5 worden centrale 

theoretische concepten besproken, die van belang zijn voor meerlaagsveiligheid en het functioneren 

van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’. Deze concepten kunnen al worden afgeleid uit de 

aanleiding: de risicobenadering en de theorie meerlaagsveiligheid, de veranderingen in 

verantwoordelijkheden en de mogelijke ruimtelijke maatregelen die er zijn. De tweede stap is om 

vanuit deze concepten in hoofdstuk 6 een onderzoekskader te scheppen, waaruit criteria voor de 

interviews kunnen worden geformuleerd. De derde (hoofdstuk 7) en de vierde stap (hoofdstuk 8) 

worden de beelden en ideeën van waterveiligheidsexperts en provincies, gemeenten, waterschappen 

en veiligheidsregio’s verzameld en vergeleken. In hoofdstuk 9 kan er dan, op basis van de 

hoofdstukken, een antwoord worden gegeven over hoe de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ moet 

worden vormgegeven. 

 

 

Figuur 7: De stappen in van het onderzoek in het onderzoeksmodel (bron: Rademaker, 2012)
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1.3| Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Het Deltaprogramma | Deelprogramma Rivieren is onderdeel van het nationale Deltaprogramma en 

heeft van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de opdracht gekregen zich primair te richten 

op de veiligheid tegen overstromingen op de lange termijn en hierbij te kijken naar de mogelijkheden 

van de benadering meerlaagsveiligheid in het rivierengebied. Daarbij geldt dat het rivierengebied een 

aantrekkelijk gebied is, en moet blijven. Dit betekent: aantrekkelijk voor leven, wonen, werken, 

recreëren en investeren. De opdracht van het Deelprogramma Rivieren reikt tot het jaar 2100 en 

houdt rekening met maximale rivierafvoeren van 18.000 m3/s voor de Rijntakken (is nu 16.000 m3/s) 

en 4600 m3/s voor de Maas (is nu 3.800 m3/s). Daarnaast houdt het Deelprogramma rekening met de 

stijging van de zeespiegel, de stijging van het peil van het IJsselmeer, de verhoging van de 

veiligheidseisen en het al dan niet afsluiten van het Rijnmondgebied (Deltaprogramma, 2012). 

 

Dit onderzoek kan worden gezien als een onderdeel van het proces van het Deltaprogramma 2015 

(figuur 8), waar meer inzicht wordt gegeven op een mogelijke strategie (inzetten op laag 2 van 

meerlaagsveiligheid). Met de uitkomsten van dit onderzoek kan er worden gewerkt naar een 

voorkeursstrategie voor het waterveiligheidsbeleid in het rivierengebied en moet dit onderzoek leiden 

tot meer duidelijkheid op welke manier ruimtelijke inrichting bij kan dragen aan de waterveiligheid 

strategie. 

 

Een ander punt van de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is het feit dat waterveiligheid in 

Nederland van groot belang is maar relatief weinig aandacht geniet. Vanwege het valse gevoel van 

veiligheid dat een deel van de Nederlandse burgers ervaart, is het belangrijk dat onderzoek wordt 

gedaan naar mogelijke alternatieven voor een verbreding van de waterveiligheid strategie. Omdat veel 

burgers en bestuurders in laaggelegen en relatiefgevaarlijke gebieden zich niet realiseren wat de 

mogelijke gevolgen van een extreme overstroming zijn is het belangrijk dat door middel van onderzoek 

aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van gevolgenbeperking ‘damage-control’.  

 

Het verkrijgen van meer inzicht in de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ is ook relevant voor de 

planologische wetenschapswereld. Zo kunnen ook ruimtelijke ordenaars zich meer bewust worden van 

overstromingsrisico’s, maar kunnen ontwikkelingen vanuit de ruimtelijke ordening ook mee-liften op 

ontwikkelingen die vanuit waterveiligheid worden genomen. Op deze manier kan een betere 

gebiedsontwikkeling worden gecreëerd, en kan er, door meer inzicht in de ‘laag duurzame ruimtelijke 

inrichting’ een betere afweging worden gemaakt tussen ruimtelijke belangen. Dit leidt dus 

automatisch tussen een betere inrichting van de schaarse ruimte: het doel van een goede ruimtelijke 

ordening. Daarnaast kan er uit dit onderzoek ook meer inzicht worden verschaft in ruimtelijke 

relevante processen om zo handvaten voor een integrale gebiedsontwikkeling te kunnen komen. 

 

 
Figuur 8: Schematische weergave proces Deltaprogramma tot 2015 (bron: Deltaprogramma, 2012) 
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1.4| Leeswijzer 

Nu het onderzoeksonderwerp, het doel van het onderzoek en de relevantie van het onderzoek zijn 

gepresenteerd kan de rest van het onderzoek worden gelezen. In hoofdstuk 2 zal de 

onderzoeksmethodiek worden besproken en verantwoord. Hier wordt onder andere uitgelegd 

waarom er voor deze onderzoeksopzet is gekozen en op welke onderzoeksstrategie wordt gebruikt en 

op welke manier de onderzoekstechnieken en methoden zijn ingezet. De hoofdstukken 3, 4 en 5 

bevatten allemaal centrale concepten waar meerlaagsveiligheid mee te maken heeft, en er zal 

respectievelijk antwoord worden geven op de deelvragen 1 (over de risicobenadering en 

meerlaagsveiligheid), 2 (over het Nederlandse institutionele beleidsarrangement) en 3 (over de laag 

duurzame ruimtelijke inrichting). In hoofdstuk 6 zullen de belangrijkste concepten worden 

geresumeerd, die tevens de basis vormen van de interviews. Vervolgens zal in hoofdstuk 7 worden 

bestudeerd hoe de laag ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ van de benadering meerlaagsveiligheid 

zou kunnen worden ingevuld, volgens waterveiligheidsexperts. Daarna zal in hoofdstuk 8 worden 

ingegaan op de invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke ontwikkeling’ vanuit provincies, 

gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. Ten slotte vormt hoofdstuk 9 de conclusie van deze 

onderzoekscriptie, waarbij antwoord zal worden gegeven op de in paragraaf 1.2 geformuleerde hoofd- 

en deelvragen. Voorts zullen enkele beleidsaanbevelingen worden gedaan, waarna een kritische 

reflectie het hoofdstuk zal afsluiten. 
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2 | Methode 

 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksstrategie en –methoden, die in dit onderzoek zijn gebruikt, 

worden beschreven. Volgens Verschuren en Doorewaard (2007) behelst dit ‘een geheel van met elkaar 

samenhangende beslissingen over de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd zal worden.’ Met andere 

woorden, op welke wijze in dit onderzoek wordt getracht om de in hoofdstuk één gepresenteerde 

doel- en vraagstellingen respectievelijk te behalen en te beantwoorden.  

 

2.1| Kwalitatief onderzoek 

Het staat in dit onderzoek centraal om een handreiking te geven over hoe de laag ‘duurzame 

ruimtelijke inrichting’ eruit zou kunnen gaan zien. Om tot conclusies en uitspraken te komen wordt er 

in dit onderzoek gebruik gemaakt van kwalitatief, theorie ontwikkelend onderzoek. Een belangrijk 

kenmerk van kwalitatief onderzoek is dat het onderwerp wordt bestudeerd in zijn natuurlijke 

omgeving (Vennix, 2007) en dat kwalitatief onderzoek sociaal gedeelde kennis oplevert. Deze kennis is 

onderdeel van de realiteit van alledag en de wijze waarop mensen de wereld ervaren en de 

werkelijkheid definiëren (Vennix, 2007). Kwalitatief onderzoek bestudeert interpretaties en 

constructies die al door mensen worden gemaakt (Vennix, 2007). Dit betekent dat de uitspraken die in 

dit onderzoek worden gedaan over hoe de laag duurzame ruimtelijke ordening eruit zou kunnen gaan 

zien, welke bijdrage ruimtelijke maatregelen kunnen leveren aan de benadering meerlaagsveiligheid, 

bij welke overheid instantie de verantwoordelijkheid dan zou moeten komen te liggen en hoe 

maatregelen uit deze laag sturing en financiering zouden moeten kunnen krijgen, op basis van sociaal 

gedeelde kennis worden gedaan.  

 

Om meer navolgbaarheid, duidelijkheid en transparantie te krijgen in het onderzoeksproces wordt er 

gebruik gemaakt van een onderzoeksstrategie (Verschuren en Doorewaard, 2007). In dit onderzoek, 

wordt getracht een uitspraak te doen over theoretische concepten en wordt gebruik gemaakt van 

sociaal gedeelde kennis. Onderzoekstrategieën bepalen mede de focus tussen beslissingen die in het 

onderzoek van belang zijn, of er ingezet wordt op breedte of diepgang, kwalitatief of kwantitatief 

onderzoek en empirisch versus bureauonderzoek (Verschuren en Doorewaard, 2007).   

 

In dit onderzoek zijn er strategische keuzen gemaakt voor een kwalitatief onderzoek met een bepaalde 

breedte en diepgang. Deze keuzen hebben een empirische component (paragraaf 2.3) en tekenen van 

bureauonderzoek (paragraaf 2.2). Het bureauonderzoek leidt tot een perspectief waarmee het 

empirische onderzoek wordt vormgegeven. Dit heeft consequenties voor de objectiviteit van de 

interpretatie van de empirie, maar geeft tegelijk ook de gewenste sturing aan de interviews en diepte 

aan het onderzoek.  Door in te zetten op een relatief groot aantal interviewrespondenten, is ook een 

beperkte generalisatie van de resultaten mogelijk. De empirische component van dit onderzoek is 

tevens het theorieontwikkelde deel van het onderzoek, waarbij door middel van interviews de empirie 

wordt verkend en uiteindelijk beschreven. 

 

Kwalitatief onderzoek vereist een sterke methoden- en bronnentriangulatie (Saunders et al., 2008: 

129). Binnen dit onderzoek zullen ook verschillende onderzoeksmethoden aan bod komen. Naast 

expertinterviews wordt er gebruik gemaakt van inhoudsanalysen van wetenschappelijke literatuur en 

beleidsdocumenten. Door in te zetten op methoden- en bronnentriangulatie is het mogelijk om een 
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integraal beeld te vormen van de verzameling van beelden en ideeën over de invulling van de laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’. Dit draagt bij aan de interne validiteit van het onderzoek.  

 

2.2| Documentanalyse 

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de onderzoeksmethodes documentenanalyse en 

interviews. Documentanalyse moet antwoord geven op vragen als: wat is er al bekend over 

meerlaagsveiligheid en de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’? Welke theorieën worden er gebruikt 

en bediscussieerd op dit onderzoeksgebied? Wat zijn de belangrijke concepten? Zijn er nog steeds 

open vragen en wat is er nog niet bestudeerd? (Flick, 2009).  

 

Ook is het in dit onderzoek van belang om door documentenanalyse ‘hiaten’ in de theorievorming van 

meerlaagsveiligheid te identificeren. Door middel van de uitwerking van drie conceptuele pijlers wordt 

een complexe situatie beschreven, waar invulling aan moet worden gegeven.  Deze invulling moet 

wordt onderzocht door middel van beelden en ideeën, de sociale werkelijkheid van experts te 

beschrijven. De documentanalyse levert in dit onderzoek een bijdrage door de beschrijving van de 

complexe situatie en de onderliggende theorieën, alsmede door de identificeren van belangrijke 

concepten, vertaald in interviewcriteria (uitgewerkt in hoofdstuk 6).   

 

De documentanalyse in dit onderzoek betreft een analyse van wetenschappelijke literatuur van 

theorieën over waterveiligheid en risicomanagement, waterveiligheidsdiscoursen in de 

wetenschappelijke en beleidswereld en concepten als water governance, maar bevat ook analyses van 

verschillende beleidsdocumenten en adviesrapporten.  

 

2.3| Het expertinterview 

Het expertinterview is een andere onderzoeksmethode, met een empirische onderzoekscomponent, 

die centraal staat in dit onderzoek. Om deze onderzoeksmethode te gebruiken is het als eerste van 

belang om te bepalen wat een expert is. Volgens Flick (2009) wordt een expert geraadpleegd op basis 

van zijn kennis en capaciteiten in een bepaald onderwerp. Om te beantwoorden wie er mag worden 

gezien als expert, bestaat er in wetenschappelijke discussies enige consensus. Zo stelt Deeke (1995) 

dat: ‘The answer to the question, who or what are experts, can be different […] But we can label those 

persons as experts who are particularly competent as authorities on a certain matter or facts (Deeke, 

1995 in Flick, 2009: 166).’ De personen die vervolgens als expert voor een interview kunnen worden 

ingezet, kunnen dan het beste ‘staff members of an organisation with a specific function and a specific 

professional experience and knowledge’ (Flick, 2009) zijn.  

 

Dit wordt benadrukt door Bogner en Menz (2002): ‘Experts have technical process oriented and 

interpretive knowledge referring to their specific professional sphere of activity. Thus, expert 

knowledge does not only consist of systematized and reflexively accessible specialist knowledge, but it 

has the character of practical knowledge in big parts. […] the experts’ knowledge structures the 

practical conditions of other actors in their professional field in a substantial way (Bogner en Menz, 

2002 in Flick, 2009: 166).’  

 

In dit onderzoek wordt op de expert interviewmethode ingezet, omdat de onderzoeksvraag niet 

beantwoord kan worden door huidige literatuur en documenten. Daarnaast betreft kwalitatief 
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onderzoek sociaal gedeelde kennis, iets wat door middel van expertinterviews achterhaald kan 

worden.  

 

Op basis van deze wetenschappelijke definities van experts wordt in dit onderzoek onderscheid 

gemaakt tussen verschillende expertiseniveaus, namelijk: 

 Expertise op basis van specifieke kennis over waterveiligheid (en ruimtelijke inrichting) 

 Expertise op basis van specifieke kennis en kunde in de (toekomstige) uitvoering van 

meerlaagsveiligheid. 

 

Voor dit onderzoek betekent dat in hoofdstuk 7 de beelden en ideeën van experts, vanwege hun 

specifieke kennis over waterveiligheid en ruimtelijke inrichting worden geanalyseerd en besproken. In 

hoofdstuk 8 zullen de beelden en ideeën experts op basis van kennis over het niveau waarop 

meerlaagsveiligheid en duurzame ruimtelijke inrichting, naar alle waarschijnlijkheid, decentraal zal 

worden uitgevoerd (provincie, gemeente, waterschap en veiligheidsregio), worden geanalyseerd en 

besproken. Essentieel is dat ook deze respondenten niet alleen geselecteerd zijn vanwege hun 

toekomstige institutionele rol in de meerlaagsveiligheid, maar ook enige kennis hebben van 

waterveiligheid en de toekomstige meerlaagsveiligheid en ruimtelijke ordening, doordat deze, als 

beleidsmedewerker of  adviseur, betrokken zijn in het proces rondom de benadering 

meerlaagsveiligheid. 

 

De interview respondenten  zijn dus te verdelen op basis van specifieke kennis op het gebied van 

waterveiligheid en een doorkijk naar de toekomstige uitvoering van meerlaagsveiligheid. Om tot een 

gedifferentieerde respondentengroep van experts op basis van specifieke kennis op het gebied van 

waterveiligheid te komen, zijn voor dit onderzoek interviews afgenomen bij het Rijk (de 

Deltaprogramma’s Nieuwbouw en Herstructurering, Veiligheid en Rivieren), adviespartijen (Deltares 

en HKV lijn in water) en kennisinstellingen  (TU Delft, VU Amsterdam). Deze respondenten zijn 

geselecteerd op advies van wetenschappers en beleidsmedewerkers in het veld, die deze instanties 

aanwijzen als de ‘key instantities’ binnen de waterveiligheid en meerlaagsveiligheid.  

 

Daarna zijn ook de beelden en ideeën van het ‘decentrale’ niveau, door middel van expert interviews, 

verzameld. In de loop van dit onderzoek wordt duidelijk dat het decentrale niveau een grote rol gaat 

spelen in de meerlaagsveiligheid. Om deze beelden en ideeën te verzamelen, zijn expert interviews 

gehouden met medewerkers van beleidsterreinen van provincies, gemeenten, waterschappen en 

veiligheidsregio’s, die gericht zijn op de implementatie van waterveiligheid op een decentraal niveau.    

 

Om uiteindelijk te zorgen dat er conclusies uit de interviews kunnen worden getrokken, zullen in 

hoofdstuk 6 interviewcriteria worden uitgewerkt. Deze interviewcriteria bieden houvast en sturing in 

de interviews, waardoor een bundeling van kwalitatieve interpretaties leidt tot een beantwoording 

van de onderzoeksvraag. De interviewvragen zijn ook op basis van de interviewcriteria tot stand 

gekomen. Deze interviewvragen zijn op basis van de geïdentificeerde concepten uit de hoofdstukken 

3,4 en 5 uitgewerkt en te lezen in de bijlagen.  
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3|De overstromingsrisico benadering en de benadering 

meerlaagsveiligheid 
 

In dit onderzoek wordt verondersteld dat het eerst belangrijk is om vanuit de theorie dieper op de 

benadering meerlaagsveiligheid in te gaan. Daarom wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de 

verschuiving in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid van een dijk-georiënteerde strategie naar een 

meerlaagsveiligheid strategie. Deze verandering wordt in dit hoofdstuk toegeschreven aan de 

verandering van een waterveiligheidsbeleid op basis van kansen naar een waterveiligheidsbeleid op 

basis van risico’s. In paragraaf 3.1 komt deze ontwikkeling van het Nederlandse waterveiligheidsbeleid 

aan bod. In paragraaf 3.2 wordt de risicobenadering verder uitgewerkt. De benadering 

meerlaagsveiligheid zelf wordt besproken in paragraaf 3.3. Uiteindelijk wordt hoofdstuk 3 met een 

paragraaf afgesloten, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende visies over 

het Nederlandse waterveiligheidsbeleid. 

 

3.1| De ontwikkeling van het Nederlandse waterveiligheidsbeleid 

Al eeuwen worden er in Nederland door landgebruikers maatregelen genomen ter bescherming tegen 

overstromingen, om zo het overstromingsrisico te verkleinen. De landgebruikers uit het verleden 

deden alles wat in hun macht lag om veilig te zijn tegen het water. Wonen werd gedaan op terpen en 

toen deze niet meer voldeden, organiseerden zij zich in waterschappen die zorgden voor bescherming, 

door middel van dijken. Deze landgebruikers kenden hun gebied echter heel goed. Vluchtplekken 

waren bekend en bereikbaar en huizen en kerken stonden op hoge plaatsen (Kolen, Maaskant en Hoss, 

2011). 

 

De organisatie van deze landgebruikers in waterschappen heeft uiteindelijk geleid tot een systeem, dat 

gedomineerd wordt door preventiemaatregelen voor bescherming tegen overstromingen (Lintsen, 

2002). Vanaf de 19e en 20e eeuw wordt met man en macht gewerkt om de watersystemen in 

Nederland te kneden in de vormen die de mens het grootste nut opleveren (van Heezik, 2012). Dit 

geloof in de maakbaarheid van de natuur en de maakbaarheid van het watersysteem heeft vooral te 

maken met het beschikbaar komen van steeds betere technieken om de natuur (en daarmee het 

watersysteem) naar de hand te zetten. Onder de invloed van de explosief groeiende milieubeweging, 

maar ook door het steeds zichtbaarder worden van de gevolgen van de aantasting van de natuur, 

begint men in te zien dat de grenzen aan de mogelijkheden tot beheersing van de natuur zijn bereikt.  

 

Een radicale omslag in de omgang met de natuur wordt vervolgens noodzakelijk geacht. Niet langer is 

het een streven naar een onderwerping van de natuur, maar wil men inspelen op de natuurlijke 

dynamiek: aanpassen en meebewegen (van Heezik, 2012). In de jaren zeventig waren de ecologen de 

eersten die op een nieuwe wijze naar het probleem ‘waterveiligheid’ keken. Zij vonden dat de natuur 

in de waterveiligheidsoverwegingen meegenomen zou moeten worden. De natuur mocht volgens 

ecologen niet de dupe worden in de strijd tegen het water (Disco, 2002). Dit heeft ook zijn weerslag 

gehad op het Nederlandse waterveiligheidsbeleid. Als gevolg van scherp en aanhoudend 

maatschappelijk protest tegen rigoureuze ingrepen in watersystemen en aangewakkerd door diverse 

rampen en bijna-rampen, vindt in de laatste decennia van de 20e eeuw een belangrijke koerswijziging 

in het waterbeleid plaats (Van Heezik, 2012).  
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In 1993 en in 1995 had een deel van Nederland last van overstromingen van de rivier de Maas en de 

rivier de Rijn. Deze plotselinge water-gerelateerde problemen zorgde voor politieke opschudding over 

de waterveiligheidsstrategie. De commissie Tielrooy kwam hierna met een rapport ‘Water 

Management voor de 21e eeuw’, waarin stond dat de ’Nederlandse waterveiligheidsbeleid niet genoeg 

was voorbereid op de uitdagingen die het zal krijgen in de 21e eeuw’ (van der Brugge, Rotmans en 

Loorbach, 2005). Als reactie op deze waterproblematiek, samen met het groeiende besef dat de 

maakbaarheid van de rivier grenzen had (van Heezik, 2012), ontstond het programma ‘Ruimte voor de 

Rivier’. In dit waterveiligheidsprogramma krijgen rivieren op 39 plaatsen meer ruimte om zo de 

veiligheid te vergroten en het rivierengebied beter tegen overstromingen te beschermen. Naast 

veiligheid investeert het Ruimte voor de Rivier programma ook in de ruimtelijke kwaliteit, om het 

rivierengebied ook mooier en aantrekkelijker te maken door middel van ruimte voor natuur en 

recreatie. 

 

Ook op Europees niveau is het denkbeeld over het uitoefenen van watermanagement veranderd. 

Doordat water een grensoverschrijdend probleem is, kunnen landen volgens de Europese Unie het 

beste samenwerken. Door de Europese Kaderrichtlijn Water (WFD) is het nodig om gezamenlijk 

grensoverschrijdend waterbeleid te voeren, dat op nationaal niveau moet worden geïmplementeerd 

(Kaika en Page, 2003). Een aanvulling hierop is de EU Richtlijn overstromingsrisicobeheer (ROR) (2007), 

die voorschrijft om overstromingsrisico’s van gebieden in kaart te brengen (RLI, 2011).  

 

In Nederland bleef de waterproblematiek een ‘hot topic’. De discussies omtrent de normering van 

waterkeringen (zie inleiding) en de geschetste Europese richtlijnen, leidden tot het instellen van de 

commissie Veerman in 2007. Deze kwam met het adviesrapport ‘Samen werken met Water’, waarin 

wordt gepleit voor het opstellen van een Deltaprogramma, het opstellen van een Deltafonds en het 

aanstellen van een Deltacommissaris. In het nationale Deltaprogramma werken de gezamenlijke 

overheden onder de regie van de Deltacommissaris aan een totaalpakket van water- en ruimtelijke 

oplossingen, die op de korte en lange termijn zekerheid moet bieden ten aanzien van waterveiligheid 

en zoetwatervoorziening in samenhang met ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij wordt nagegaan of de 

bestaande normen, regels en afspraken met betrekking tot de waterveiligheid, zoetwatervoorziening 

en de ruimtelijke inrichting aangepast moeten worden (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2011). 

 

De nationale invulling van de Europese richtlijnen zijn de Watervisie (2007) en het Nationaal 

Waterplan (2009), die juridisch zijn verankerd in de Waterwet (2009). In dit beleid wordt 

voortgeborduurd op een ontwikkeling, die in het beleid ‘Ruimte voor de Rivier’ al in gang is gezet. 

Hierin krijgt water een voornamere rol als ordenend principe in de ruimtelijke ordening (van der 

Brugge, Rotmans en Loorbach, 2005). Zo wordt er ingezet op een ‘versterking van water en ruimtelijke 

ordening’, ‘meebewegen, weerstand bieden en kansen pakken ’ en ‘samenwerking aan de realisatie 

van het waterveiligheidsbeleid’ (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009b). In dit nationaal 

waterplan is ook een lange termijn visie opgenomen en een streefbeeld voor 2040. In dit plan zijn de 

thema’s ‘nieuwe normen’ en ’een verbreding van het beleid tot een meerlaagsveiligheid’ opgenomen. 

 

3.2| De overstromingsrisico benadering in Nederland 

Het grootste deel van de overstromingsgevoelige gebieden van Nederland wordt door middel van 

duinen en dijken beschermd tegen overstromingen vanuit zee en vanuit de rivieren. Door het 

structureel inzetten op ingrepen in de preventiesfeer is het Nederlandse waterveiligheidsbeleid van 
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oudsher toegespitst op kansreductie. Door het gebruik van overstromingsnormen is een vals gevoel 

van veiligheid gecreëerd, die berust op de kracht van dijken. Deze lange en succesvolle traditie heeft 

Nederland in de strijd tegen het water veel goeds gebracht. Hierdoor is preventie langzaam aan het 

doel in plaats van een middel in het waterveiligheidsbeleid geworden (Kees Vlak, 2012, p.c.). Door de 

in de inleiding al genoemde ontwikkelingen, zoals de stijging van de zeespiegel, de grotere 

rivierafvoeren en de toename van het schadepotentieel zijn de risico’s groter geworden. De huidige 

veiligheidsnormen staan niet meer in verhouding tot het schadepotentieel dat zich binnen de 

dijkringen bevindt (Adviescommissie Water, 2012). Een nieuwe kijk vanuit de risicobenadering kan een 

oplossing bieden. Dit betekent dat een omslag van een waterveiligheidssysteem op basis van 

overstromingskans naar een waterveiligheidssysteem op basis van overstromingsrisico’s. 

 

In de wetenschap bestaat veel literatuur (o.a. Baan en Klijn, 2004; de Bruijn en Klijn, 2001; Hooijer et 

al., 2004; Marsalek, 2000; Schanze, 2006) die pleit voor een waterveiligheid strategie voor de lange 

termijn, die minder kijkt naar de overstromingskans, maar ook kijkt naar de gevolgen van een 

mogelijke overstroming. De overstromingsrisico benadering is een benadering die aan deze 

voorwaarden kan voldoen. Het overstromingsrisico wordt in deze benadering gezien als de 

overstromingskans vermenigvuldigd met het gevolg die een overstroming met zich meebrengt. De 

overstromingskans geeft de kans weer dat een overstroming plaats vindt. Deze overstromingskans 

wordt uitgedrukt in een jaarlijkse kans van optreden van een 

 

overstroming en wordt bepaald door combinaties van de optredende belasting (waterstanden en 

golven) en de sterkte van de kering (hoogte en breedte).  

De gevolgen van een overstroming worden bepaald door de overstromingskarakteristieken: 

waterdiepte, stroomsnelheid en stijgsnelheid (HKV en Deltares, 2012a). De grootte van de 

economische schade is afhankelijk van het overstroomd oppervlak, de waterdiepte en het landgebruik. 

Het aantal slachtoffers is ook afhankelijk van de stroomsnelheid en stijgsnelheid van het water en de 

mogelijkheid van preventieve evacuatie (HKV en Deltares, 2012a). In figuur 9 wordt weergegeven 

welke factoren het overstromingsrisico bepalen. Aan de ene kant bepaalt de overstromingskans het 

risico. Dit heeft te maken met de waterstand, de dijkbelasting, de hoogte en de sterkte van de dijk. 

Aan de andere kant bepalen de gevolgen het risico. De gevolgen worden bepaald door het aantal 

(potentiële) slachtoffers en de (potentiële) schade. Deze wordt bepaald door het 

overstromingsverloop en de evacuatiefractie. Onder de evacuatiefractie wordt het aantal mensen dat 

tijdig het gebied kan verlaten, verstaan. 

 
Figuur 9: Factoren die het overstromingsrisico bepalen (bron: HKV en Deltares, 2012a) 
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3.2.1| Twee stromingen 

 

Stroming 1: Hooijer et al. (2004) en Marsalek 

(2000) 

Stroming 2: Baan en Klijn (2004), de Bruijn en 

Klijn (2001) en Schanze (2006) 

risicobenadering is aanvullend risicobenadering is een lange termijn strategie  

beoordeling voor maatregelen voor het 

restrisico 

blijvende beoordeling op alle maatregelen 

kansreductie is de basis voor de analyse van het 

overstromingsrisico 

kansreductie is niet toereikend; flexibele 

waterveiligheid strategie nodig 
Figuur 10: verschillende stromingen binnen de overstromingsrisico benadering (bron: Rademaker, 2012) 

 

De overstromingsrisico benadering  wordt, in wetenschappelijke literatuur, op twee verschillende 

manieren uitgewerkt. De eerste theoretische stroming ziet de overstromingsrisico benadering als een 

proces om het restrisico te analyseren en te verkleinen door kans- en gevolgreductie toe te passen 

(Hooijer et al., 2004; Marsalek, 2000). In deze stroming wordt de overstromingsrisico benadering 

aanvullend gebruikt. De tweede theoretische stroming gaat uit van een proces waarin een continue 

herhaling van analyse, beoordeling en uitvoering van maatregelen vorm moet geven aan de 

overstromingsrisico benadering (Baan en Klijn, 2004; De Bruijn en Klijn, 2001; Schanze, 2006). Waar de 

eerste stroming zich dus richt op de mogelijkheden van kans- en gevolgenreducerende maatregelen 

als aanvulling op de kansreductie, omvat de tweede stroming het totale proces van analyse tot 

implementatie. Dit betekent in de praktijk dat de tweede stroming ook invulling zou kunnen geven aan 

een lange termijn strategie, waarin kansreductie een andere rol krijgt toebedeeld 

dan dat het tot nu toe vervult. Door alle mogelijke maatregelen voor waterveiligheid te blijven 

beoordelen is de inrichting van het toekomstig waterveiligheidsbeleid zo flexibel als mogelijk. Op basis 

van de aanname dat enkel kansreductie niet toereikend genoeg is op de lange termijn moet de risico 

benadering zorgen voor een effectievere en efficiëntere waterstrategie (Baan en Klijn, 2004). Deze 

waterveiligheid strategie moet flexibel mee kunnen groeien met de onzekere ontwikkelingen in de 

toekomst. 

 

3.2.2| Fasen in de overstromingsrisico benadering 

Als men de risicobenadering bekijkt als cyclus van constante beoordeling, dan zijn er volgens de 

literatuur verschillende fasen te onderscheiden (Baan en Klijn, 2004; de Bruijn en Klijn, 2001; Schanze, 

2006) in de omgang met een overstroming. Deze fasen zijn te verdelen in de ‘pre-flood mode’, de 

‘event management mode’ en de ‘post-flood mode’ (Schanze, 2006). Deze driedeling is gemaakt om 

risico reducerende maatregelen in te kunnen delen naar de fase waarin ze plaatsvinden.  

De ‘pre-flood mode’ gaat in op activiteiten die bedoeld zijn om waterbescherming op lange termijn te 

stimuleren. Deze fase is belangrijk in de ontwikkeling van een duurzame lange termijn strategie omdat 

het inzicht biedt in de mogelijkheden voor de toekomst. In deze fase is het belangrijk om te beschikken 

over tijd, geld en kennis, om zo een keuze tussen verschillende maatregelen te maken (Schanze, 2006). 

 

De ‘event management mode’ omvat de situatie die wordt veroorzaakt door een overstroming. Om 

effectief met de omstandigheden in deze situatie om te kunnen gaan, is het belangrijk dat procedures 

geformaliseerd zijn en in hoog tempo kunnen worden uitgevoerd, indien een overstroming zich 

voordoet. Om op deze fase te zijn voorbereid zou men gebruik kunnen maken van evacuatieplanning 
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en voorlichting.  

 

De ‘post-flood mode’ is de fase die is gericht op het herstel van overstroomde gebieden en het 

voorkómen van negatieve toekomstige consequenties. In deze fase is het belangrijk dat problemen 

snel worden opgelost en er lering wordt getrokken om bij te dragen aan de ontwikkeling op de lange 

termijn. Het vertegenwoordigt een belangrijke rol voor ontwikkeling in de ‘pre-flood mode’, omdat 

gebeurtenissen uit het verleden altijd invloed hebben op toekomstige acties (Schanze, 2006). 

 

3.2.3| Overstromingsrisico management 

Om met deze fasen binnen de risicobenadering om te kunnen gaan, is er overstromingsrisico 

management nodig. In het overstromingsrisico management zijn er verschillende componenten te 

onderscheiden (Schanze, 2006). Er kan onderscheid worden gemaakt tussen risicoanalyse, 

risicobeoordeling en risicoreductie. Maatregelen tegen overstromingen kunnen actief zijn in zowel de 

‘pre-flood mode’ als de ‘event management mode’. Op deze manier is de keuze voor een specifieke 

strategie afhankelijk van de informatie die beschikbaar is uit een risicoanalyse en een 

risicobeoordeling. Die strategie kan worden vormgegeven door toepassing van overstromingskans 

reducerende- en gevolg reducerende maatregelen die op basis van analyse en beoordeling als meest 

effectief en efficiënt worden beschouwd.  

 

De eerste component, risicoanalyse, is belangrijk in het omgaan met overstromingsrisico’s en geeft 

informatie over historische, recente en toekomstige omstandigheden, door te analyseren waar de 

kwetsbaarheden, de gevaren en de grote risico’s van gebieden liggen. Deze informatie over welke 

risico’s, kwetsbaarheden en gevaren er zijn, vormt de basis van de inrichting van de 

waterveiligheidsstrategie. 

Nadat de risicoanalyse is voltooid, is een beoordeling van de risico’s nodig. De risicobeoordeling is 

afhankelijk van de individuele en collectieve perceptie op overstromingsrisico’s en de waarde die 

daaraan gehecht wordt. De risicobeoordeling leidt door verschillende factoren (zoals cultuur, 

ervaringen, informatievoorziening, politiek, economie, etc.) tot eisen die individuen en het collectief 

stellen aan waterveiligheid. Door risico’s af te wegen tegen deze percepties, kunnen maatregelen 

worden beoordeeld. Daarbij is van invloed welke risico’s acceptabel worden geacht en welke middelen 

er ter beschikking moeten worden gesteld om deze risico’s te beperken. 

 

 
Figuur 11: Verschillende fasen en componenten binnen het overstromingsrisico management (bron: Schanze, 2006)
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Nadat de risicobeoordeling heeft plaatsgevonden is het tijd om de, te hoog geachte, risico’s te 

reduceren. Risicoreductie is de belangrijkste component van overstromingsrisico management, omdat 

het effectief en efficiënt reduceren van de risico’s het doel is. Risicoreductie kan in alle fasen van de 

overstromingsrisico benadering, geschetst in 3.1.2, voorkomen. De meeste risico’s kunnen volgens 

Schanze (2012) gereduceerd worden in de ‘pre-flood mode’, omdat dit de fase is waarin maatregelen 

kunnen worden getroffen om zowel kansen en gevolgen van overstromingen te verkleinen. Het te 

reduceren gedeelte van het risico in de ‘event management mode’ en de ‘post-flood mode’ is van 

invloed op de ontwikkelingen in de ‘pre-flood mode’ (Schanze, 2006).  

 

3.2.4| Risicoanalyse in Nederland  

Voordat ingrepen worden gedaan om het overstromingsrisico te reduceren, worden in Nederland 

risicoanalyses uitgevoerd om de risicogrootte te bepalen. In studies die rond het Nationaal Waterplan 

zijn uitgevoerd is het begrippenkader voor waterveiligheid, dat in de risicobenadering bestaat uit ‘kans 

x gevolg = risico’, verder gespecificeerd dan in de opvatting van Schanze (2006). Het begrip 

blootstelling heeft een prominente plaats gekregen (Raden voor de leefomgeving, 2011). Door dit 

begrip toe te voegen aan de overstromingsrisico benadering, krijgen natuurlijke en ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie p. 7 en 8) een duidelijkere plek in de bepaling van het overstromingsrisico. Zo 

worden de kans op en de blootstelling aan een overstroming beïnvloed door de gevolgen van 

natuurlijke veranderingen en vergroten de gevolgen van ruimtelijke veranderingen de kwetsbaarheid 

bij een overstroming (Deltares, 2011). 

 

Deze risicoanalyses worden meestal uitgewerkt in kaarten en geven informatie over waar de 

kwetsbaarheden, de gevaren en de grote risico’s van gebieden liggen. Voor de analyse van de 

overstromingsrisico’s in Nederland zijn verschillende kaarten gemaakt die via enkele componenten van 

de specificatie van de overstromingsrisico benadering (figuur 12) worden nagelopen. 

 

Kans 

De kans op overstromingen is in de waterveiligheid op twee manieren te definiëren. De 

overschrijdingskans is de kans van optreden van de meeste extreme buitenwatercondities die dijken 

 

 
Figuur 12: Specificatie van de overstromingsrisico benadering (bron: RLI, 2011) 
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veilig moeten kunnen keren. De dijken worden ontworpen op deze maatgevende condities. De 

overstromingskans is de kans dat een dijkring onbedoeld en onbeheersbaar onder water loopt doordat 

een waterkering op één of meer plaatsen bezwijkt. Bij het bepalen van de overstromingskans wordt 

rekening gehouden met verschillende faalmechanismen en onzekerheden. Dus niet alleen extreem 

hoge waterstanden, zoals bij de overschrijdingskans, maar ook de instabiliteit van een dijk (Deltares, 

2011).   

Deze kanskaart (figuur 13) op een overstroming van Nederland is een samenstelling van de aard van 

bedreigingen, het type dijken dat er bestaan, de sterkte van de huidige dijken en de verwachte 

klimaatveranderingen voor 2050 en 2100. Dit geeft een beeld waar de overstromingsbedreigingen 

vandaan kunnen komen. 

   
Figuur 13: De kanskaart op een overstroming in Nederland (bron: DPNH, 2012) en figuur 14: De blootstellingskaart op een 

overstroming in Nederland (Deltares, 2011) 

  
Figuur 15: Het verstedelijkt gebied in Nederland (bron: ABF, 2012), Figuur 16: De vitale functies en kwetsbare instellingen 

in Nederland (ministerie IenM, 2009) en Figuur 17: Kwetsbare cultuurhistorische objecten en landschappen (ministerie 

IenM, 2009) 
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Blootstelling 

De blootstellingskaart (figuur 14) toont de maximale waterdiepte en de minimale aankomsttijd die per 

locatie kan optreden als gevolg van een doorbraak van de waterkering bij een maatgevende 

waterstand. De maximale waterdiepte en de minimale aankomsttijd worden beschouwd als de 

belangrijkste parameters voor slachtoffers. Daarnaast is de maximale waterdiepte ook het meest 

bepalend voor materiële schade (Deltares, 2011). Voor waterdiepte geldt dat tot 0,5 meter auto’s nog 

kunnen rijden, tot twee meter er nog een veilige plek is op de eerste verdieping van een gebouw en 

boven de twee meter kunnen mensen nog vluchten naar het dak. Bij een aankomsttijd minder dan 6 

uur is er nauwelijks vluchttijd. Tussen de 6 en 24 uur is er een korte vluchttijd en bij meer dan 24 uur is 

er genoeg tijd om het gebied te verlaten.  

 

Kwetsbaarheid 

Kwetsbaarheid bestaat uit het aantal personen en fysieke objecten in het potentieel getroffen gebied 

en wordt bepaald uit het aantal inwoners, het schadepotentieel en de aanwezigheid van kwetsbare en 

cruciale objecten en infrastructuur in een gebied. Deze zijn te zien in de figuren 16,17 en 18). 

 

3.2.5| Risicobeoordeling in Nederland  

Vrijling et al. (1998) en HKV en Deltares (2012a en 2012b) geven aan dat er binnen de 

risicobeoordeling verschillende invalshoeken bestaan om maatregelen die het overstromingsrisico 

reduceren te beoordelen. Deze invalshoeken kunnen op basis van slachtoffers of op basis van 

economische schade gebaseerd zijn.  

 

Als er risico’s worden beoordeeld op basis van slachtoffers zijn de kansen van een overstroming 

gekoppeld aan de aantallen slachtoffers die in een gebied vallen als gevolg van het optreden van een 

overstromingsscenario. Risicobeoordeling kan dan plaatsvinden op risicomaten als het groepsrisico, 

het plaatsgebonden risico en het lokaal individueel risico: 

 

 Het groepsrisico (figuur 19) neemt het nationale niveau als uitgangspunt (Vrijling et al, 1998) 

en geeft het verband tussen het aantal slachtoffers enerzijds en de overschrijdingskans 

anderzijds (bijvoorbeeld de kans op een overstroming met meer dan 100 slachtoffers, waarbij 

het aantal slachtoffers is uitgezet tegen de kans dat dit gebeurt). De basis van het groepsrisico 

is de stelling dat relatief vaak voorkomende kleine ongevallen makkelijker worden 

geaccepteerd dan zeldzame grote ongevallen met veel slachtoffers (Vrijling et al, 1998). 

 Het plaatsgebonden risico (figuur 22) wordt berekend door de kans op een overstroming te 

vermenigvuldigen met de kans op sterfte in een bepaald gebied. De kans op overlijden wordt 

bepaald op factoren zoals de maximale waterdiepte, de maximale stijgsnelheid en de 

maximale stroomsnelheid (VNK2, 2010).  

 Het lokaal individueel risico (figuur 20) geeft de kans op overlijden weer ervan uitgaande dat 

het individu blootgesteld is aan een overstroming en is van toepassing op slachtoffers. Het 

geeft aan hoe groot de kans is, dat wanneer er een overstroming plaats vindt, een individu 

overlijdt (HKV en Deltares, 2012b). Het lokaal individueel risico wordt berekend door kans op 

een overstroming te vermenigvuldigen met de kans op sterfte in een gebied (het 

plaatsgebonden risico), rekening houdend met rampenbeheersing (d.m.v. een 
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evacuatiefractie). De kans op overlijden wordt bepaald op factoren zoals de maximale 

waterdiepte, de maximale stijgsnelheid en de maximale stroomsnelheid. 

De beoordeling van een aanvaardbaar risico kan ook als een economisch beslisprobleem worden 

geformuleerd. De kosten om een veiliger systeem te maken kunnen dan worden afgewogen tegen 

de baten (de waarde van de reductie van het risico). Het optimale veiligheidsniveau is dan de kans 

waarin de totale kosten minimaal zijn (Vrijling et al, 1998). Bij het uitdrukken van het economisch 

risico kan er ook rekening worden gehouden met het aantal slachtoffers. Dan moet de waarde van 

een slachtoffer berekend worden. Risicomaten op basis van economische schade zijn de 

verwachtingswaarde van de economische schade, de economische schade per gebiedseenheid en 

de schadecurve.  

 De verwachtingswaarde van de economische schade geeft de verwachte economische schade 

per jaar weer. Deze is opgebouwd uit verschillende scenario’s. Alle scenario’s hebben een 

bijdrage afhankelijk van de kans dat deze optreedt en de grootte van de schade en kan met of 

zonder slachtoffers worden berekend (HKV en Deltares, 2012a). 

 De economische schade per gebiedseenheid (figuur 21) is de verwachtingswaarde van het 

economisch risico uitgesmeerd over een gebied. Hieruit kan worden afgeleid waar in het 

gebied het economisch risico het grootst is (HKV en Deltares, 2012a). 

 De schade curve geeft inzicht in de kans dat een bepaalde hoeveelheid schade wordt 

overschreden (HKV en Deltares, 2012a).  

3.3| Meerlaagsveiligheid 

In het Nationaal Waterplan (2009) is de ambitie van de Nederlandse overheid ‘het creëren van een 

duurzame waterveiligheid door in te zetten op nieuwe veiligheidsnormen en verbreding van het beleid 

tot een meerlaagsveiligheid’ (ministerie Verkeer en Waterstaat, 2009). Deze benadering 

meerlaagsveiligheid werkt in drie lagen aan de bescherming tegen overstromingen.  

 De eerste laag is preventie en richt zich op het voorkómen van een overstroming. Dit betekent 

inzetten op sterke dijken, duinen en stormvloedkeringen, die meer robuust en 

toekomstgericht zijn. Deze preventie laag blijft de primaire pijler van het nationale beleid. Een 

overstroming is echter nooit uit te sluiten. De tweede en derde laag zijn dan ook gericht op het 

beperken van de gevolgen van een overstroming (Adviescommissie Water, 2012).  

 De tweede laag richt zich op het realiseren van duurzame ruimtelijke inrichting om de 

gevolgen van een overstroming te beperken. Zorgvuldige ruimtelijke planning (locatiekeuze en 

inrichtingsvraagstukken) kan slachtoffers en schade bij eventuele overstromingen beperken 

(Kolen, Maaskant en Hoss, 2011). 

 De derde laag zet in op een betere organisatorische voorbereiding op een mogelijke 

overstroming (ook wel rampenbeheersing). Een goede voorbereiding is essentieel om effectief 

te kunnen handelen bij een eventuele overstromingsramp. Ook hierdoor kan het aantal 

slachtoffers en de schade worden beperkt (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009b).
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Figuur 19: Potentieel aantal slachtoffers per gemeente (bron: Deltares, 2009), figuur 20: Lokaal Individueel Risico (LIR) in 

Nederland (bron: Deltares 2011), figuur 21: Potentiële schade in euro’s (bron: Deltares, 2009) en figuur 22: Lokaal Schade 

Gevaar (LSG) (bron: Deltares, 2011). 
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Meerlaagsveiligheid is een benadering die wordt ingezet om overstromingsrisico’s te verkleinen. Deze 

wordt ingevuld met een risicobenadering. Hiermee kan de bijdrage aan de reductie van het risico van 

de maatregelen worden bepaald. Ook komt er inzicht in de mate waarin investeringen bijdragen aan 

risico reductie en in hoeverre deze kosteneffectief zijn. 

 

Door te kijken uit welke verschillende lagen maatregelen kunnen worden genomen om het risico te 

verkleinen wordt er zowel naar de ‘kansen-kant’ als de ‘gevolgen-kant’ van een overstroming gekeken. 

Maatregelen in de tweede en derde laag kunnen dan worden afgewogen op effectiviteit en efficiëntie 

ten opzichte van maatregelen in de eerste laag of ter aanvulling op maatregelen in de eerste laag.  

 

3.3.1| De eerste laag: preventie 

De waterveiligheid op het gebied van preventie richt zich op het voorkómen van overstromingen. In de 

huidige praktijk gebeurt dit door de toetsing van de waterkeringen en de uitvoering van het 

Programma Ruimte voor de Rivieren en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (DPNH, 2012). Door 

de Deltacommissie is de risicobenadering geïntroduceerd en uiteindelijk zijn op basis hiervan de 

huidige preventienormen opgesteld, uitgedrukt in overschrijdingskansen van waterstanden (zie 3.2). In 

de beheer- en onderhoudsystematiek (gekoppeld aan financiering en een uitvoeringssystematiek) 

heeft de 6 jaarlijkse toetsing van de waterkering, gevolgd door verbeterprogramma’s, een centrale 

plaats. Uit de Derde toets primaire waterkeringen door de Inspectie Verkeer en Waterstaat van 

november 2011, blijkt dat ongeveer een derde van de primaire keringen niet aan de norm voldoet. 

Met het oog op de toekomst is in het onderzoek van de Deltacommissie in 2008 geconcludeerd dat er 

geen aanleiding is om aan te nemen dat toekomstige maatregelen als gevolg van bijvoorbeeld 

klimaatveranderingen op het gebied van preventie niet haalbaar zijn (Kolen, Maaskant en Hoss, 2011).  

 

Preventie is een vorm van een set maatregelen die vanuit de overstromingsrisico benadering als ‘pre-

flood reduction’ worden getypeerd. Er wordt in deze laag ingezet op het voorkómen van 

overstromingen. In termen van risico-denken wordt er daarom ingezet op maatregelen die de 

overstromingskans, en dus het gevaar op een overstroming, verminderen, maar horen hier geen 

maatregelen bij die worden ingezet om de gevolgen van overstromingen te verminderen.  

 

3.3.2| De tweede laag 2: duurzame ruimtelijke inrichting 

Duurzame ruimtelijke inrichting kan zorgen voor een set van maatregelen, die in de ‘pre-flood 

reduction’ kijkt naar de gevolgen van een overstroming. In het ruimtelijk beleid is in de afgelopen 

decennia nagedacht over de rol van water bij de inrichting van het land (Kolen, Maaskant en Hoss, 

2011). Water (veiligheid) is hierbij een sturend, ordenend of volgend principe. Hiervoor is ‘de 

Watertoets’ geïntroduceerd: een proces waarbij de ruimtelijke ontwikkelaar de waterbeheerder moet 

betrekken bij projecten zodat deze vanuit het waterdossier invloed kan uitoefenen. Waterbeheerders 

hanteren hierbij veelal vaste regels gericht op extreme neerslag zoals benodigde percentages open 

water. Er wordt bij de Watertoets wel aandacht besteed aan waterveiligheid, al lijkt hierin geen vast 

afwegingskader met heldere criteria te worden gehanteerd (Kolen, Maaskant en Hoss, 2011). Op dit 

moment is de uitwerking afhankelijk van de dynamiek van het proces en de betrokken spelers. Soms 

wordt enkel gekeken naar waterstanden, in andere gevallen naar risico’s, waarbij (nog) nergens is 

gedefinieerd wat nu acceptabel is. Een extra overstromingsscenario kan zomaar leiden tot een ander 

ontwerp, een andere inrichting of een andere locatie. Wel worden op dit moment in sommige 

structuurvisies en bestemmingsplannen al waterparagrafen opgenomen en zijn gebieden 



 
 

 

 40 

gereserveerd. Hiermee zijn deze in de toekomst nog beschikbaar voor ‘water’ en kunnen ze niet (of 

binnen bepaalde grenzen) bebouwd worden. 

 

3.3.3| De derde laag: rampenbeheersing 

Op het moment dat een overstroming in de fase van ‘flood event mode’ is, treedt de 

rampenbeheersing op. Organisatorische evacuaties en een grote zelfredzaamheid van burgers zijn 

belangrijke onderdelen van de rampenbeheersing. Voor de organisatorische voorbereiding op 

overstromingen is in 2004 door het RIVM geconcludeerd dat deze niet ‘op orde’ is (Kolen, Maaskant en 

Hoss, 2011). Het RIVM vergeleek in haar onderzoek het groepsrisico van waterveiligheid met het 

groepsrisico vanuit de normen van externe veiligheid. Het onderzoek van het RIVM heeft geleid tot 

een aantal vervolgstudies die samen zijn genomen in de Taskforce Management Overstromingen. 

Dankzij deze studies hebben bijna alle veiligheidsregio’s een rampenplan voor overstromingen en 

evacuatiegemaakt, zijn informatiesystemen ontwikkeld, is overstromingen één van de thema’s 

geweest in ‘Denk Vooruit’ (de campagne van BZK om zelfredzaamheid te versterken) en is een grote 

oefening gehouden (Waterproef) met Rijk, veiligheidsregio’s, provincies, regionale diensten van 

Rijkswaterstaat en waterschappen (Kolen, Maaskant en Hoss, 2011).  

 

De Waterwet (2009) schrijft voor dat ‘de beheerder zorg draagt voor het houden van oefeningen in 

doeltreffend optreden bij gevaar. Tevens dient de beheerder voor de waterstaatswerken onder zijn 

beheer een calamiteitenplan vast te stellen, dat voldoet aan regels die bij algemene maatregel van 

bestuur zijn opgesteld.’ Verder regelt de Waterwet dat ‘het ontwerp van een calamiteitenplan in elk 

geval voor commentaar wordt toegezonden aan de besturen van de veiligheidsregio’s waarbinnen de 

waterstaatswerken zijn gelegen’ (Kolen, Maaskant en Hoss, 2011).  

 

3.4| Waterveiligheidsvisies in Nederland 

In de Nederlandse waterwereld bestaan er op zijn minst twee verschillende visies over hoe het 

waterveiligheidsbeleid zou moeten worden georganiseerd. Beiden zijn gebaseerd op de 

overstromingsrisico benadering en beiden zouden een uitwerking van de Nederlandse benadering 

meerlaagsveiligheid kunnen zijn. In dit onderzoek wordt het onderscheid gemaakt tussen een ‘Delftse’ 

visie en een ‘Amsterdamse’ visie. In deze paragraaf worden de belangrijkste kernpunten beide visies 

uiteengezet en steunen op de eerdere concepten, besproken in hoofdstuk 3. De bronnen in deze 

paragraaf stammen uit bijlage 16. 

 

3.4.1| De ‘Delftse’ visie, gericht op het verkleinen van de kans op een overstromingsvisie   

De ‘Delftse’ visie ziet het (acceptabele) overstromingsrisico als het kernbegrip in het 

waterveiligheidssysteem en zet het overstromingsrisico ook centraal. De ‘Delftse’ visie kan daarom ook 

gezien worden als een uitwerking van de overstromingsrisico benadering. Het risico is, in deze visie, de 

overstromingskans vermenigvuldigt met de gevolgen van een overstroming uitgedrukt in het aantal 

slachtoffers en economische schade. De ‘Delftse’ visie stelt, dat gevolgen van een dijkdoorbraak 

enorm zijn; met slachtoffers, maatschappelijke en economische ontwrichting en vervuiling tot gevolg. 

Deze enorme gevolgen zijn voor de ‘Delftse’ visie het argument om meer dan ooit in te zetten op een 

verkleining van de overstromingskans. 
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Figuur 23: Kaart mogelijke kansen en beperkingen laag 1 

(bron: DPNH, 2012), figuur 24: Kaart mogelijke kansen en 

beperkingen laag 2 (bron: DPNH, 2012) en figuur 25: Kaart 

mogelijke kansen en beperkingen laag 3 - evacuatieroutes  

(bron: DPNH, 2012)  
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De kans op een overstroming moet volgens de ‘Delftse’ visie aanvaardbaar klein zijn. Het acceptabel 

risico moet te beoordelen zijn vanuit een persoonlijk en vanuit een maatschappelijk perspectief, 

waarbij, volgens de ‘Delftse’ visie, de strengste criteria (vanuit een uit paragraaf 3.2.5 komende norm) 

moeten gelden. Daarna kan er worden gekeken of de kans of de gevolgen moeten worden 

gereduceerd. Schade bij een overstroming is volgens de ‘Delftse’ visie niet te voorkomen, alleen maar 

te beperken is: een overstroming leidt eenmaal tot schade (Vrijling, 2012).  

 

De ‘Delftse’ visie ziet de ideale waterveiligheid strategie voor Nederland niet als cyclus van constante 

beoordeling van maatregelen. Waar in zo’n veiligheidscyclus een combinatie van meerdere 

maatregelen om het risico te reduceren belangrijk wordt geacht (zie paragraaf 3.2.1), is het volgens de 

‘Delftse’ visie zo dat het waterveiligheidsbeleid zo sterk is als de sterkste maatregel waarop wordt 

ingezet. Ook stelt Vrijling (2012) dat het gemakkelijker is om kansen te reduceren, dan de schade te 

reduceren. Vrijling (2012) stelt dan ook voor om het systeem van verschillende lagen van veiligheid in 

te stellen en deze te optimaliseren door te kijken naar de investeringen en de onderhoudskosten van 

deze lagen van veiligheid. Investeren in één laag in plaats van een combinatie van lagen is dan het 

optimale. Er zal dan moet worden gekozen voor de goedkoopste laag, wat inhoudt dat het inzetten op 

kansreductie de voorkeur krijgt in deze ‘Delftse’ visie.  

 

Meerlaagsveiligheid? 

Het inzetten op evacuatie, als maatregel in het geval van een overstroming, is volgens de ‘Delftse’ visie 

op dit moment geen reële optie. Er zijn volgens Jonkman (2012) drie knoppen die van invloed zijn op 

het voorkómen van slachtoffers. Ten eerste kan de kans op een overstroming worden beïnvloed. Ten 

tweede kan de grootte van het overstroombaar gebied worden beïnvloed en ten derde kan de 

getroffen bevolking worden verkleind. Maar zelfs als er goed geëvacueerd wordt, is het de vraag of dat 

nuttig is. Schade blijft altijd bestaan en bij terugkomst in een gebied na een overstroming is er 

langdurige ontwrichting.  

 

Daarnaast kan evacuatie lokaal misschien een goede maatregel zijn, maar is het in verschillende grote 

gebieden het volgens de ‘Delftse’ visie niet mogelijk om snel veel mensen uit een gebied te krijgen en 

kan er daarom niet grootschalig op worden ingezet. Bovendien zijn er meestal eerst verbeteringen in 

fysieke maatregelen, zoals infrastructuur nodig, om een grootschalige evacuatie te kunnen 

bewerkstelligen. Ook vergt het grote oefeningen om op een noodsituatie te zijn voorbereid en is de 

daadwerkelijke kans dat het evacuatieteam echt in actie moet komen als er iets gebeurd zeer klein 

(Jonkman, 2012).  

 

Fysieke maatregelen, zoals ophogend bouwen, zijn volgens de ‘Delftse’ visie geen reële optie, doordat 

deze te duur zijn en geen oplossing voor bestaande bebouwing bieden (Schweckendiek, 2012). Ook 

het instellen van verzekeringsarrangementen, als maatregel in de ‘post-flood fase’, ziet de ‘Delftse’ 

visie een private verzekering niet als een optie. Aangezien de overheid de kosten van de 

overstromingen in de tijd kan uitspreiden en ook al aansprakelijk is voor het beperken van de 

overstromingskans, is het beter dat de overheid ook aansprakelijk is voor de afwikkeling van eventuele 

schades (Jongejan, 2012).  

 

3.4.2| De ‘Amsterdamse’ visie, gericht op verschillende maatregelen 

Ook de ‘Amsterdamse’ visie vindt, dat er niet meer vanuit de overstromingskans, maar vanuit 
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overstromingsrisico’s naar waterveiligheid moet worden gekeken. Vanuit deze risicobenadering, de 

geografische ligging van Nederland en het verleden waar in keuzes zijn gemaakt voor een uitgebreid 

dijkenstelsel, is het volgens de ‘Amsterdamse’ visie logisch dat men zich in Nederland op een 

preventief systeem richt. Maar, de ‘Amsterdamse’ visie ziet ook argumenten om het systeem te 

evalueren en verder te kijken dan alleen in te zetten op het verkleinen van de overstromingskans. Er is 

een toenemende welvaart en er blijven veranderingen in het landgebruik, die ervoor zorgen dat de 

waarde van het gebied achter de dijk blijft stijgen. Omdat de waarde van gebieden verandert, zorgt dit 

voor een blijvende toename van het overstromingsrisico. Tevens is het niet te garanderen dat 

Nederland 100 procent buiten overstromingsgevaar is, en is en blijft er altijd een kans dat een 

overstroming toch voorkomt (Aerts, 2012). Daarom kijkt de ‘Amsterdamse’ visie, meer dan de ‘Delftse’ 

visie, naar de gevolgen van een overstroming en de mogelijkheden om deze gevolgen te beperken 

(Brouwers, 2012).  

 

Meerlaagsveiligheid! 

De ‘Amsterdamse’ visie richt zich wel op de cyclus van de overstromingsrisico benadering. Hierbij 

wordt, naast preventie, ook gekeken naar verschillende maatregelen die zorgen voor 

schadebeperking. Deze cyclus voor de omgang van het overstromingsrisico, is er op gericht om de 

continuïteit te waarborgen, nadat de ramp heeft plaatsgevonden en moet worden gezien als een set 

van opties om het risico te reduceren. De prioriteit van het waterveiligheidssysteem moet liggen op 

het preventiesysteem, uitgaande van de geografische ligging, maar zullen andere maatregelen om het 

overstromingsrisico te verminderen (bouwen, evacueren en verzekeren) ook bekeken moeten worden 

(Aerts, 2012).  

 

Hoewel de ‘Amsterdamse’ visie erkent dat het technisch mogelijk is op preventief gebied 

verbeteringen te bereiken, vindt deze stroming dat er ook naar andere maatregelen moet worden 

gekeken. En dit is niet alleen vanwege het feit dat normen niet worden gehaald en oplossingen in de 

preventieve sfeer niet voldoen. Volgens de ‘Amsterdamse’ visie zijn er ook andere argumenten om 

meer maatregelen in ogenschouw te nemen. Denk aan de onzekerheid die een overstroming met zich 

meebrengt. Schattingen over de kosten van een ramp kunnen veel hoger kunnen uitvallen. Ook kan 

men zich afvragen of het kosteneffectief wel juist is,om in te zetten op ruimtelijke maatregelen of een 

evacuatie-programma. Een kanttekening is dat er wel per geval gekeken moet worden naar de 

effectiviteit van schadebeperkende maatregelen. Volgens studies zijn dit soort gevolg beperkende 

maatregelen effectief tot waterdieptes van 1 tot 1,5 meter (Brouwer, 2012). De ‘Amsterdamse’ visie is 

wel van mening dat er een trend is om te bouwen in gebieden met overstromingskans in deze ondiepe 

waterdieptes en dat veel mogelijkheden bestaan, om met ruimtelijke inrichting te zorgen dat het 

overstromingsrisico in ieder geval niet toeneemt, maar zelfs gereduceerd kan worden (Aerts en 

Brouwer, 2012). Meer kennis over dit soort (ruimtelijke) maatregelen maakt het misschien goedkoper 

om deze maatregelen door te voeren en te investeren in verschillende lagen (Aerts, 2012).  

 

In het geval van een overstroming ziet de ‘Amsterdamse’ visie twee mogelijkheden om de 

rampenbeheersing in goede banen te leiden. In de eertse plaats door gebruik te maken van 

rampenplannen. Het maken van rampenplannen is een wettelijke verplichting die ook voor 

waterveiligheid gebruikt kan worden, en dus beter benut zou moeten worden. Communicatie en 

informatievoorziening zijn volgens de ‘Amsterdamse’ visie belangrijke componenten binnen de 

rampenbeheersing die kunnen worden verbeterd (Kolen, 2012). Daarnaast kan de infrastructuur op 
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het moment van een overstroming beter worden benut. Ook is het volgens de ‘Amsterdamse’ visie 

mogelijk om het effect van rampenbeheersing en ruimtelijke inrichting te kwantificeren en zo 

maatregelen in deze lagen te beoordelen op hun bijdrage voor het bereiken van een acceptabel risico. 

Als deze kosteneffectiever blijken te zijn, kan er in maatregelen in deze lagen worden geïnvesteerd. 

 

Naast de ‘pre-flood mode’ en de ‘event management mode’, ziet de ‘Amsterdamse’ visie ook 

mogelijke maatregelen voor de nazorg fase, de ‘post-flood mode’. In deze fase krijgt een 

overstromingsverzekering als maatregel een grote rol toebedeeld. Op dit moment staat de overheid 

garant na een grote overstroming. De overheid betaalt, na een ramp door meer belasting te heffen, 

geld bij te lenen of een begrotingstekort toe te staan. De ‘Amsterdamse’ visie stelt dat er veel 

onduidelijkheid bestaat over de hoogte van een eventuele schadevergoeding. Als alternatief geeft 

Botzen (2012) drie verschillende verzekeringsstelsels, waarbij er verzekerd zou kunnen worden tegen 

overstromingsschade. Dit zijn een publieke verzekering, een private verzekering of een publiek-private 

verzekering.  

 

Als er zou worden overgegaan op een publieke verzekering voor overstromingsrisico’s, probeert de 

overheid de rol van een verzekeraar te imiteren. Een publiek verzekeringsstelsel wordt gefinancierd 

door het vullen van fondsen, door leningen of door heffingen en belastingen. Doordat er in dit geval 

eigenlijk niet veel verandert en er vanuit de verzekeringswereld geen prikkels zijn voor 

schadebeperking, omdat schade wordt betaald uit een publieke schadepot (Botzen, 2012), ziet de 

‘Amsterdamse’ visie dit niet als een serieuze optie. 

 

Ook een private verzekering is volgens de ‘Amsterdamse’ visie niet gewenst. Hoewel een private 

verzekering tegen overstromingsrisico’s een stuk efficiënter werkt dan een publieke verzekering (er is 

namelijk veel meer kennis en expertise in de Nederlandse verzekeringswereld), lijkt een landelijke 

dekking tegen overstromingsrisico’s niet haalbaar. De gevolgen van een overstroming zijn in 

Nederland namelijk zo groot, dat het afdekken van een dergelijk risico op de private verzekeringsmarkt 

relatief erg duur is (Botzen, 2012).  

 

Een publiek-private overstromingsverzekering zou volgens de ‘Amsterdamse’ visie de twee voordelen 

van de verschillende verzekeringen kunnen combineren. Het opzetten van zo’n verzekeringsstelsel 

tegen overstromingen zou de nazorgfase van een overstroming dekken. In zo’n verzekeringsstelsel 

staat de rijksoverheid garant bij een extreme overstroming (een ramp), terwijl men zich bij een 

middelgrote overstroming kan verzekeren bij private verzekeraars en er een deel eigen risico wordt 

ingevoerd. Dit zorgt voor een balans tussen efficiëntie en solidariteit. Er ontstaat in dit geval zekerheid 

voor een vergoeding voor huishoudens bij overstromingsschade. Het eigen risico in combinatie met 

korting op verzekeringspremies zorgen voor prikkels bij huishoudens om zelf maatregelen te nemen 

voor schadereductie. Daarnaast zorgt deze constructie voor lage verzekeringspremies, doordat de 

rijksoverheid garant staat bij extreme schade (Botzen, 2012).  

Wel moet benadrukt worden dat in het geval van verzekeringen volgens de ‘Amsterdamse’ visie de 

dijken op orde moeten zijn. Investeringen in dijken verlagen namelijk verzekeringspremies. Verder zijn 

verzekeringen complementair aan dijken en zorgen voor financiële zekerheid voor het restrisico. 

Daarnaast is er sprake van efficiënte schadeafhandeling en ligt de rekening niet alleen bij de overheid 

(Botzen, 2012). 
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In figuur 26 zijn de verschillen tussen de ‘Delftse’ en ‘Amsterdamse’ visie tegenover elkaar gezet.  

 

Delftse Visie Amsterdamse Visie 

Vanuit de risicobenadering Vanuit de risicobenadering 

2 partijen in de besluitvorming: RWS en 

Waterschappen 

Veel partijen in de besluitvorming: VenW, RWS, 

Waterschappen, Veiligheidsregio’s, Provincies, 

Gemeenten 

Overzichtelijke besluitvorming Diffuse besluitvorming 

Overzichtelijke communicatie tussen partijen Complexe communicatie tussen partijen 

Er is maar 1 waarheid; inzetten op de beste oplossing 

(technisch) op basis van kosten efficiëntie 

Meerdere waarheden; beste oplossing hangt af van 

de weging van argumenten 

Rechtvaardiging voor bepaalde oplossing niet nodig Rechtvaardiging voor keuze voor bepaalde oplossing 

nodig 

Evacuatie niet nodig Evacuatie meegenomen 

Verzekering voor schade geen issue, want overheid is 

verantwoordelijk voor de preventie en voor de 

afhandeling van eventuele schade 

Verzekering voor schade wordt vraagstuk, met name 

omdat risico’s ongelijk verdeeld worden en 

afhankelijk zijn van de keuze van bepaalde 

oplossingen 

Weinig communicatie met burgers Communicatie met burgers complex; preventie, 

rechtvaardiging keuze en draagvlak, evacuatie 

Figuur 26: De verschillen tussen de ‘Delftse’ visie en de ‘Amsterdamse’ visie op basis van paragraaf 3.4 (bron: Rademaker, 

2012) 
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4| Institutionele setting  
In dit hoofdstuk komt een andere belangrijke theoretische verschuiving in het denken over 

waterveiligheid aan bod. In dit hoofdstuk gaat het over de verschuiving van de instituties die zich met 

overstromingen bezig houden. Deze verschuiving kan worden samengevat als een verschuiving van 

‘Water Government’ naar ‘Water Governance’. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal er worden 

ingegaan op deze verschuiving naar ‘Water Governance’, die volgens de literatuur heeft 

plaatsgevonden. Daarna zal er in paragraaf 4.2 worden ingegaan wat deze verschuiving voor de 

Nederlandse instituties die zich met waterveiligheid bezighouden betekent. In paragraaf 4.3 zullen de 

in de waterveiligheid belangrijkste (nieuwe) actoren in het waterveiligheidsbeleid en hun taken en 

bevoegdheden aan bod komen. Uiteindelijk wordt hoofdstuk 4 afgesloten met een wettelijk kader 

waterveiligheid.  

4.1| Water Governance 

In de huidige literatuur over watermanagement wordt er tegenwoordig veel geschreven over het 

concept Water Governance. Governance wordt in de institutionele literatuur gezien als ‘een breder 

concept dan het begrip government’ (Heywood, 2007). Waar het concept government wordt gezien 

als een ‘geordend mechanisme om collectieve beslissingen te maken en deze uit te voeren en te 

controleren, is er over het begrip governance (nog) geen algemeen aanvaarde definitie. Governance 

kan meer worden gezien als ‘de manier waarop het sociale leven wordt georganiseerd’ (Heywood, 

2007). Government kan een onderdeel zijn binnen governance. Government is namelijk een 

‘overheidstaak, waarbij het maken, uitvoeren en controleren van wetten centraal staat’ (Heywood, 

2007), terwijl in het concept governance juist ‘de markt, hiërarchieën en netwerken centraal staan’ 

(Heywood, 2007). Met deze ietwat bredere theoretische achtergrond over governance en 

government, kan ook Water Governance worden bekeken, en misschien het concept governance 

worden geïllustreerd. 

 

4.1.1| Wat is water governance? 

Water Governance kan worden gezien als een systeem waarbij verschillende politieke, sociale, 

economische en administratieve systemen die effect hebben op het gebruik, de ontwikkeling en het 

management van water bijeen worden gebracht (UNDP Water Governance Facility, 2012). De water 

sector wordt hier gezien als een onderdeel van een groter systeem van sociale, politieke en 

economische ontwikkelingen en is hierdoor dus ook afhankelijk van besluiten buiten de watersector. 

De Global Water Partnership noemt Water Governance als ‘het bereik van politieke, sociale, 

economische en administratieve systemen die bestaan ter ontwikkeling en beheer van water op 

verschillende niveaus van de samenleving.’ 

 

Ook Havekes (2011) geeft aan dat de institutionele vormgeving van het waterbeheer in een land 

buitengewoon belangrijk is, omdat het in hoge mate de effectiviteit van het waterbeheer bepaalt. 

Daarnaast geeft hij aan dat de huidige watercrisis, waarin bijna de helft van de wereldbevolking 

onvoldoende toegang heeft tot schoon water en overstromingen aan de orde van de dag zijn, een 

governance crisis genoemd kan worden. Ook het OESO-rapport uit 2010 geeft aan dat het noodzakelijk 

is om de Water Governance te verbeteren. Havekes onderscheidt daarbij vijf belangrijke bouwstenen 

voor een goede Water Governance. Dit zijn achtereenvolgens: 

 

1. een krachtige bestuurlijke organisatie van het waterbeheer 
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2. een wettelijk verankerd stelsel van waterrecht 

3. een adequaat financieringsstelsel en economische analyses van watermaatregelen 

4. een planmatige aanpak  

5. de betrokkenheid van belangengroepen 

 

Voor een effectieve uitvoering van het waterbeheer zal sprake moeten zijn van een krachtige en 

duidelijke bestuurlijke organisatie. Volstrekt helder zal moeten zijn welke organisatie met welke 

watertaken belast is en over welke bevoegdheden zij daartoe beschikken kan. Waterveiligheid wordt 

als één van deze watertaken beschouwd (Havekes, 2011). Omdat een bepaalde bestuurlijke 

organisatie van het waterbeheer die overal aanwezig is, zich doorgaans niet eenvoudig laat 

veranderen, is het absoluut noodzakelijk dat de verschillende overheidsinstanties hun deeltaken 

onderling goed afstemmen en met elkaar samenwerken. Cohesie tussen de verschillende 

bestuurslagen die met watertaken zijn belast is essentieel. Ook tussen diverse overheidssectoren 

(water, ruimtelijke ordening, landbouw, economische ontwikkeling, etc.) dient sprake te zijn van 

cohesie. (Havekes, 2011). Ook moet de organisatie van het waterbeheer in bestuurlijke, ambtelijke en 

financiële zin voldoende krachtig zijn om de vele uitdagingen doelmatig en doeltreffend aan te kunnen 

pakken. Van de overheden die met watertaken zijn belast wordt dus veel verwacht. In het bijzonder 

zullen zij ook over de benodigde multidisciplinaire kennis moeten beschikken en moeten openstaan 

voor innovaties. Pas dan kan het waterbeheer ook zijn plaats krijgen in de afstemming met het 

bredere beheer van de fysieke omgeving, in het bijzonder de ruimtelijke ordening. In veel landen en op 

veel plaatsen vormt de gebrekkige afstemming tussen waterbeheer en ruimtelijke ordening, waarbij 

de waterbelangen het vaak afleggen, een groot probleem. Een te grote versnippering van taken over 

diverse instanties moet dan ook in dat opzicht vermeden worden (Havekes, 2011). 

 

Bij het waterbeheer speelt er altijd en overal de afweging tussen het algemeen en het individueel 

belang. Het algemeen belang moet boven het individueel belang kunnen gaan, onverminderd het 

recht op schadevergoeding dat hieruit voor het individu kan voortvloeien. De overheid zal hier dan ook 

over wettelijke bevoegdheden moeten beschikken. In een rechtstaat horen deze bevoegdheden een 

wettelijke grondslag te hebben. Elementen die in een adequaat stelsel van waterrecht niet kunnen 

ontbreken zijn bepaalde verboden, geboden, gedoogplichten, schadevergoedingsregelingen, een 

financieringsstelsel, bevoegdheden in normale en in calamiteuze omstandigheden, handhaving, 

sancties en een systeem van inspraak en rechtsbescherming (Havekes, 2011).  

 

Een andere bouwsteen is een adequaat financieringsstelsel en economische analyses van 

watermaatregelen. Er zullen voldoende inkomsten moeten zijn om het waterbeheer te financieren. 

Die inkomsten zullen zo efficiënt en effectief mogelijk moeten worden ingezet, zodat de uitgaven 

verantwoord zijn. Het toepassen van integrale economische analyses is daarbij onmisbaar (Havekes, 

2011). Is het beter om geld en energie in te zetten om overstromingen te allen tijde te voorkomen of is 

het beter om juist energie en geld te steken in omgaan met overstromingen en noodmaatregelen?  

 

Daarnaast is waterbeheer vaak een zaak van lange termijn en vraagt het om een breed scala van 

maatregelen en een planmatige aanpak. Er zullen lang van tevoren al maatregelen moeten worden 

bedacht en voorbereid ten aanzien van ontwikkelingen die in de toekomst zullen afspelen. Via zo’n 

gestructureerde aanpak kunnen doelen van het waterbeheer worden vastgesteld, de noodzakelijke 

maatregelen worden ontwikkeld, in onderling verband worden beschouwd en afgezet worden tegen 
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en afgestemd worden met allerlei andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, natuur- en 

milieubeheer, landbouw, etc. Een planmatige aanpak vormt ook het instrument om de diverse 

groepen belanghebbenden bij het waterbeheer nauw en tijdig te betrekken bij het te voeren 

waterbeleid en waterbeheer (Havekes, 2011).  

 

Water is een publiek goed en kent dan ook veel belangengroepen. Deze hebben allemaal specifieke 

wensen en eisen aan het waterbeheer, vaak met tegenstrijdige belangen. Het waterbeheer wint aan 

kracht als zo veel mogelijk van deze verschillende belangen en keuzes goed worden besproken en 

uitgelegd. Dit geldt ondermeer voor maatregelen waar de medewerking van bepaalde 

belangengroepen nodig is. Ook moet bedacht worden dat vaak deze belangengroepen de kosten van 

de maatregelen moeten opbrengen, een goede betrokkenheid is dus in meer dan één opzicht een 

vereiste (Havekes, 2011). 

 

4.2| De institutionele verandering in het Nederlandse waterveiligheidsbeleid 

Waterveiligheid is één van de belangrijkste kerntaken van de gezamenlijke overheden in Nederland. 

Waterschappen zijn in de uitvoering van hun werkzaamheden afhankelijk van de samenwerking met 

verschillende overheden. Ieder overheidsonderdeel, van het Rijk tot de gemeente, heeft een rol 

binnen de waterveiligheid. Op dit moment is het Rijk verantwoordelijk voor het integrale beheer van 

het hoofdwatersysteem en, samen met de waterschappen, verantwoordelijk voor de bescherming van 

Nederland tegen overstromingen (Broekmans en Correljé, 2011; ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2011). Het Rijk beschermt de primaire waterkeringen en het kustfundament. Ook stelt het Rijk 

de normen voor de primaire waterkeringen vast, ook bij de keringen die in het beheer zijn van de 

waterschappen (Broekmans en Correljé, 2011; ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). 

Daarnaast worden lokale maatregelen ter bescherming tegen overstromingen, zoals dijkverstrekking 

en onderhoud, gefinancierd door het Rijk en waterschappen. 

 

Maar het Nederlandse waterveiligheidsbeleid is in beweging. Dat betekent dat ook de instituties van 

het waterveiligheidsbeleid veranderen. Er vinden verschuivingen plaats in de regels van het spel rond 

de bescherming tegen overstromingen. Bij een overstap op een benadering meerlaagsveiligheid, waar 

het beleid zich niet langer alleen richt op water keren, maar ook water accommoderen, krijgen ook 

andere disciplines een taak en verantwoordelijkheden in het waterveiligheidsbeleid. Dit zal gevolgen 

hebben in het institutionele krachtenveld (Broekhans en Correljé, 2011) Dit wordt geïllustreerd in 

 figuur 27.  
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Figuur 27: Overzicht van de verschillende schaalniveaus en disciplines betrokken bij meerlaagsveiligheid (Bron: HKV lijn in 

water en Deltares, 2012a) 

 

De aanpak van overstromingsrisico’s houdt rekening met natuur, ecologie, efficiëntie en verdeelt de 

verantwoordelijkheid daarvoor tussen burger en overheden op verschillende niveaus. De 

organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering wordt gespreid 

over een aantal departementen en beleidsdomeinen. Rijkswaterstaat en de waterschappen beheren 

dijken op basis van overstromingsrisico. Maatregelen in de ruimtelijke inrichting verlagen dit risico. 

Het restrisico wordt beperkt door rampenbeheersing. Deze mix van lokale maatregelen, gericht op 

preventie, gebiedsontwikkeling en rampenbeheersing zal worden gefinancierd door publieke en 

private partijen en waterschappen (Broekmans en Correljé, 2011).  

 

In de nieuwe formele regels en wetgeving wordt deze integrale beleidsaanpak duidelijker. Zo streeft 

de nieuwe Waterwet naar de benadering van waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater 

in samenhang met grond- en watergebruik en de omgeving. Hiermee legt de Waterwet een expliciete 

relatie met beleidsterreinen als natuur, milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid. Daarnaast wordt 

gestreefd naar een modernisering van het waterbeheer door aansluiting op de nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening (Wro), de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn over 

beoordeling en beheer van overstromingsrisico (ROR). Ook de Wet veiligheidsregio’s is van belang in 

de organisatie van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op regionaal niveau. 

 

In het Nationale waterplan staat: ‘…samengevat is het Rijk verantwoordelijk voor het nationaal 

waterbeleid en het beheer van de Rijkswateren. Het Rijk heeft voor de werking van het waterbeheer 

de systeemverantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat waterbeheer zo georganiseerd moet zijn dat 

door het nemen van de vastgelegde verantwoordelijkheden en het uitvoeren van toebedeelde taken 

door alle betrokken partijen waterdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden’ (ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, 2009b). Volgens Broekmans en Correljé (2011) betekent dit dat de betrokken partijen 

onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, de provincies, de waterschappen en de gemeenten zijn.  

 

  
Figuur 28: Overzicht van de verantwoordelijkheden van betrokken partijen door meerlaagsveiligheid (Bron: RLI, 2011)
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In het bestuursakkoord ‘Water’ (2011) zijn de verantwoordelijkheden voor beleid en uitvoering, 

normering, toezicht en financiering van de preventie van overstromingen duidelijker benoemd en 

toebedeeld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het vaststellen van 

een basisveiligheid op basis van de in hoofdstuk 3 behandelde risicobenadering. Rijkswaterstaat en de 

waterschappen beheren de dijken. 

Lokale maatregelen door robuust versterken van waterkeringen en innovatieve combinatie van 

versterking met andere functies worden door publieke, maar mogelijk ook private investeringen 

gedaan. Daarnaast streven provincies, gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar 

een ruimtelijke inrichting, waarbij rekening wordt gehouden met het overstromingsrisico vanuit de 

benadering meerlaagsveiligheid (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009c). Overstromingsrisico’s 

moeten een sterkere rol krijgen bij afwegingen, die in de ruimtelijke planning worden gemaakt 

(Broekmans en Correljé, 2011) op provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast doen waterschappen 

de watertoets ter advisering. Dit moet leiden tot lokale maatregelen voor waterproof bouwen en 

inrichten vanuit publieke en private investeringen. De verantwoordelijkheid van de laag 

rampenbeheersing komt terecht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze 

is verantwoordelijk voor de beleidslijnen en doorontwikkeling van operationele planvorming. 

Veiligheidsregio’s zorgen er daarna voor, dat dienstverleners optimaal zijn voorbereid op een ramp of 

crisis (Broekmans en Correljé, 2011).  

4.3| Actorenscan 

Voor het vervolg van het onderzoek is het belangrijk om de belangrijkste actoren uit het 

waterveiligheidsbeleid en hun verantwoordelijkheden kort te beschrijven (zie figuur 28).  

 

4.3.1| Het Rijk 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het nationale beleid en de 

strategische doelen voor het waterbeheer in Nederland. In laag 1 is het ministerie samen met de 

waterbeheerders primair verantwoordelijk voor deze laag. In laag 2 liggen de taken voor een 

duurzame ruimtelijke inrichting bij provincies, gemeenten en het ministerie van Binnenlandse zaken 

en Koninkrijksrelaties, waar wonen, wijken en integratie van het voormalige ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu is ondergebracht. De waterbeheerders geven advies 

en worden actief betrokken, of moeten zorgen voor een actieve betrokkenheid gedurende de 

planvorming. De veiligheidsregio’s en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 

verantwoordelijk voor laag 3.  

 

4.3.2| Het waterschap 

Nederland kent sinds de vroege middeleeuwen al het orgaan ‘waterschap’. Deze houdt zich bezig met 

het buiten houden van water, het beheersen van het waterpeil en het bestrijden van 

waterverontreiniging (Breeman, Noort en Rutgers, 2008). Hiermee kan worden gesteld dat het 

waterschap te maken heeft met alle waterproblematiek die er bestaat. In geval van de benadering 

meerlaagsveiligheid heeft het waterschap te maken met preventie, het geven van advies voor 

duurzame ruimtelijke inrichting aan gemeenten en provincies door middel van de watertoets en 

samen met de veiligheidsregio’s nadenken over calamiteitensituaties.  
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4.3.3| De provincie 

De provincie zet alle landelijke maatregelen en doelen om naar regionaal beleid. Ook is de provincie 

actief in de uitvoering van een aantal taken op het gebied van grondwaterbeheer. De provincie heeft 

daarnaast vanuit de Waterwet de opdracht gekregen om toezicht te houden op waterschappen. De 

provincie is met haar streekplannen, structuurvisies en regionale verordeningen tevens 

verantwoordelijk voor de uitvoering binnen de laag duurzame ruimtelijke inrichting. 

 

4.3.4| De gemeente 

De gemeenten hebben een beperkt aantal taken waar het gaat om het waterbeheer. Gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor het grondwater en voor de verwerking van neerslag via riolering. Binnen de 

ruimtelijke ordening hebben gemeenten als taak om hun bestemmingsplannen af te stemmen op de 

streekplannen van de provincie.  

 

4.3.5| De veiligheidsregio 

De veiligheidsregio is een netwerkorganisatie, die is opgericht om op te treden als er een calamiteit 

plaatsvindt. Deze netwerkorganisatie is een samenwerking tussen hulpdiensten, gemeenten en andere 

partners in de regio. Welke partners aanschuiven (bijv. een waterschap) hangt af van het soort ramp. 

De taken van een veiligheidsregio zijn tweeledig. Ten eerste is de veiligheidsregio in de waterveiligheid 

een (ongevraagd) adviseur over hoe te handelen in laag 2 en 3. Hier heeft het geen juridische taak. 

Daarnaast heeft de veiligheidsregio ook een operationele taak om te handelen bij een crisis. In het 

geval van een overstroming heeft het wel de controle over de rampenbeheersing. Bij de overstroming 

van één dijkring treden de hoofden van de betreffende veiligheidsregio’s met de betreffende dijkgraaf 

van het waterschap in overleg, om een beslissing te nemen over de rampenbeheersing. Bij een 

significante ramp leeft het voornemen van de minister om de regie van de veiligheidsregio’s over de 

rampenbeheersing over te nemen (Jacobi, 2012, p.c.). 

 

4.4| Wetgeving waterveiligheid 

Met de Richtlijn Overstromingsrisico’s (2007) schept de EU een kader dat van belang is voor de 

vormgeving van het Nederlandse beleid voor het minimaliseren van overstromingsrisico’s. De 

Europese Richtlijn stelt geen normen, maar identificeert de aandachtsvelden die aan de orde zijn bij 

overstromingsrisico’s en schrijft het proces voor om te komen tot een integraal management van die 

risico’s.  

 

In de Nederlandse wetgeving heeft de uitvoering van deze Richtlijn zijn beslag gekregen in de 

Waterwet (2009). Deze wet en de Waterschapswet (1991) bieden het publiekrechtelijke 

instrumentarium, om watersystemen en daarvan deel uitmakende waterstaatwerken te kunnen 

beheren (RLI, 2011). 

 

De Waterwet stelt integraal beheer van het gehele watersysteem centraal. Daarbij gaat het om de 

relaties binnen de watersystemen, maar ook om de samenhang met de omgeving (natuur, milieu en 

ruimtelijke ordening). De samenhang met de ruimtelijke ordening is vormgegeven door de bepaling 

dat de waterplannen van Rijk en provincies voor de ruimtelijke aspecten van het waterbeleid ook de 

status hebben van structuurvisie, in de zin van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) (Groothuijse, 2009).  

De Waterwet vormt bovendien de basis voor normen die aan de watersystemen kunnen worden 

gesteld. Voor primaire waterkeringen zijn de normen in de wet zelf opgenomen, voor regionale 
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wateren stellen de provincies deze normen vast. De Waterwet kent een aantal bestuurlijk-juridische 

instrumenten voor de uitvoering van het waterbeleid. Zo kunnen waterbeheerders via 

waterakkoorden afspraken maken met andere overheden over het te voeren waterbeheer. 

Waterbeheerders stellen leggers op, waarin de eisen staan waaraan een waterstaatswerk moet 

voldoen, en daar zal in worden aangegeven wat de beheersgrenzen en beschermingszones van 

waterstaatwerken zijn. Voor de aanleg of wijziging van primaire waterkeringen is de projectprocedure 

van toepassing. Voor activiteiten die niet onder de algemene regels vallen, introduceert de wet de 

integrale watervergunning (RLI, 2011).  

 

In de Waterschapswet (1991) worden de inrichting en de taken en bevoegdheden van waterschappen 

geregeld. Waterschappen zijn openbare lichamen met verordende bevoegdheden. Zij stellen 

verordeningen vast, waarin wordt vastgelegd welke activiteiten toelaatbaar zijn op of nabij objecten, 

die het waterschap beheert en waarvoor een ontheffing of vergunning nodig is. Ook biedt de wet de 

basis om belastingverordeningen vast te stellen. Op grond van de wet is de voorzitter van het 

waterschap bevoegd om zonder eerst het bestuur bijeen te roepen, maatregelen te treffen, als er 

onmiddellijk en ernstig gevaar is of dreigt voor de veiligheid van waterstaatwerken. 

 

Een ander wet die van belang is voor verschillende aspecten in het risico-denken is de Wet 

veiligheidsregio’s (2010). Met deze wet wordt beoogd de burgers beter te beschermen tegen risico’s 

en een betere hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises. Taken van de veiligheidsregio 

zijn dan ook: het inventariseren van risico’s op branden, rampen en crises, het adviseren aan het 

bevoegd gezag over het voorkomen van branden, rampen en crisis en het organiseren van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

2010).  

 

Voor ruimtelijke afwegingen en beslissingen is de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2010) van belang. 

Deze wet biedt ruimte om bovenlokale problemen provinciaal of nationaal aan te pakken. Hiertoe 

heeft elke bestuurslaag dezelfde instrumenten tot zijn beschikking: de structuurvisie, het 

bestemmingsplan en het projectbesluit. Daarnaast kunnen Rijk en provincies ook nog gebruik maken 

van de aanwijzingsbevoegdheid en van de mogelijkheid om algemeen bindende voorschriften vast te 

stellen in een provinciale verordening (van Buuren, et. al., 2010). 

 

In een structuurvisie schetsen provincies en de nationale overheid de contouren van beleid; in een 

speciale uitvoeringsparagraaf wordt aangegeven hoe het beleid zal worden uitgevoerd. De juridische 

verankering krijgt vorm via een verordening. Een aantal provincies gebruikt andere bevoegdheden 

zoals bestuursafspraken en beleidsregels (van Buuren, et. al., 2010).   

 

Met de wet wordt beoogd dat belangen zoveel mogelijk proactief worden gewaarborgd. Reactief 

afdwingen is ook een optie: beroep aantekenen of reactieve aanwijzingen geven. Als provincie of Rijk 

een gemeente zijn bestemmingsplan wil laten aanpassen dan dienen zij meestal een zienswijze in. 

Provincies kunnen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van ruimtelijk beleid, door 

een projectbesluit of bestemmingsplan vast te stellen. Van deze laatste mogelijkheid wordt vaak 

gebruik gemaakt door provinciale  - of rijksprojecten die de gemeentegrenzen overstijgen (Buitelaar et 

al., 2010). 
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Daarnaast is er een nieuwe Omgevingswet in de maak. Hierin moeten in ieder geval de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Woningwet, de Waterwet, 

de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet worden opgenomen. Met de 

Omgevingswet zullen wettelijke kaders verduidelijkt worden en kan de bestuurlijke afwegingsruimte 

worden vergroot (ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). 
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5| Duurzame ruimtelijke inrichting en waterveiligheid 

Het vijfde hoofdstuk van dit onderzoek gaat in op de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van 

meerlaagsveiligheid. Op basis van de vorige hoofdstukken kan worden gesteld dat er een relatie is 

tussen ruimtelijke inrichting en waterveiligheid: inzetten op maatregelen in de ruimtelijke inrichting 

kan zelfs worden gezien als een waterstrategie. Dit hoofdstuk probeert een analyse te geven van de 

mogelijkheden (in theorie) van de laag duurzame ruimtelijke inrichting, als onderdeel van 

meerlaagsveiligheid. In bevat een beleidsanalyse over al het Nederlandse beleid op het gebied van het 

overstromingsrisico en ruimtelijke ordening, dat door het deelprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering gemaakt is. Paragraaf 5.2 kijkt naar voorbeelden van buitenlandse vormen van 

waterveiligheid. Tot slot wordt in paragraaf 5.3 weergegeven hoe dit kan leiden tot een mogelijke 

invulling (vanuit de theorie) van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’.  

 

5.1| Ruimtelijke inrichting en waterveiligheid: Nederland 

De afstemming tussen ruimtelijke ordening, met al haar sectorale ruimteclaims voor landbouw, 

natuur, steden en waterveiligheid, wordt steeds belangrijker (Aerts, Sprong en Bannink, 2008). In 

ruimtelijke plannen en bij de keuze van woningbouwlocaties zou het overstromingsrisico zwaarder 

moeten gaan meetellen dan tot nu toe het geval is. Het Ruimtelijk Planbureau erkent de rol van 

waterveiligheid in ruimtelijke ordening en schrijft hierover dat ‘… dit vraagt om een andere opvatting 

van veiligheid: geen veiligheid zonder, maar veiligheid met het water’ (Ruimtelijk Plan Bureau, 2007). 

Dit betekent dat waterveiligheid als ‘belang’ in de ruimtelijke ordening meer moet worden 

meegewogen, dan tot dusverre het geval was.  

 

5.1.1| Meerlaagsveiligheid strategie(en) van het Deltaprogramma 

In het kader van het Deltaprogramma wordt gewerkt aan een integraal waterveiligheidsprogramma, 

waarmee de veiligheid van de gehele Nederlandse delta op peil wordt gehouden (Bestuursakkkoord 

Water, 2011). Vanuit de deelprogramma’s Veiligheid en Nieuwbouw en Herstructurering van het 

Deltaprogramma zijn de afgelopen tijd belangrijke rapportages met betrekking tot de 

waterveiligheidsopgave beschikbaar gekomen. Vanuit deze rapportages, die onder meer inzicht geven 

in de MKBA en slachtofferanalyses, de gebiedspilots, en ruimtelijke inrichting en waterveiligheid. In 

deze paragraaf wordt in de vorm van een stappenplan aangegeven hoe het Deltaprogramma al deze 

informatie wil gebruiken bij een gebiedsgerichte uitwerking van mogelijke strategieën. 

Voor de aanpak van de waterveiligheidsopgave zijn, op basis van het concept meerlaagsveiligheid, vier 

onderdelen van belang (handreiking DPV en DPNH, 2011).  

 

 
Figuur 29: Waterveiligheidsopgave volgens de benadering meerlaagsveiligheid (bron: handreiking Deltaprogramma 

Veiligheid en Nieuwbouw en Herstructurering, 2011) 
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Ten eerste (1) moet worden voldaan aan de huidige wettelijke waterveiligheidsnormen voor de 

waterkeringen. Daarnaast moeten (2) de huidige waterveiligheidsnormen voor de waterkeringen in 

acht worden genomen, rekening houdend met bodemdaling, peilstijging en klimaatontwikkeling. 

Verder (3) is van belang dat de gevolgen van een overstroming worden beperkt door ruimtelijke 

inrichting en rampenbeheersing. Ten slotte moet in de verschillende aandachtsgebieden aandacht 

worden besteed aan het beschermingsniveau. Dit kan als mogelijk gevolg hebben dat preventieve 

maatregelen, dan wel ruimtelijke ingrepen in het gebied achter de dijk of rampenbeheersing, of een 

mix daarvan nodig zijn om het beschermingsniveau te verbeteren.  

 

In het Deltaprogramma wordt gezocht naar mogelijkheden om deze vier onderdelen van de 

waterveiligheidsopgave slim met elkaar te combineren, door opgaven in één keer aan te pakken of 

deze juist op een slimme wijze te faseren (DPV en DPNH, 2011). 

 

Uiteindelijk leidt dit voor het Deltaprogramma tot een specificatie van strategieën. Allereerst is er een 

onderscheid tussen buitendijkse en binnendijkse gebieden. In de binnendijkse gebieden zijn er 

aandachtsgebieden, waar actualisering van het beschermingsniveau aan de orde is en gebieden waar 

de actualisering van het beschermingsniveau niet aan de orde is. In gebieden waar actualisering van 

het beschermingsniveau niet aan de orde is, moeten gebiedsgerichte strategieën worden opgesteld 

waarin de waterveiligheidsopgave wordt aangepakt door preventieve maatregelen om de veiligheid te 

kunnen blijven waarborgen. Aanvullend wordt in dit soort gebieden gekeken naar maatregelen in de 

ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing om mogelijke toekomstige gevolgen van een 

overstroming, te beperken. Dit is met name van belang voor herstructureringen en mogelijke 

toekomstige ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen en gericht op het voorkomen van een 

toename van schade. In de aandachtsgebieden, waar actualisering van het beschermingsniveau aan de 

orde is, moeten gebiedsgerichte strategieën waarin de veiligheidsopgave wordt aangepakt door een 

combinatie van preventie en gevolg beperkende  

Meerlaagsveiligheid  Preventie 

(laag 1) 

Gevolgenbeperking 

(laag 2 en laag 3) 

Binnendijks gebied    

Aanpak 1 Gebied waar 

actualisering 

beschermingsniveau 

niet aan de orde is 

Wettelijke norm Aanvullende 

maatregelen om het 

restrisico af te dekken 

Aanpak 2 Gebied waar 

actualisering 

beschermingsniveau 

mogelijk aan de orde 

kan zijn 

 

 

Zoeken naar slimme combinaties van 

maatregelen met huidige wettelijke norm als 

basis 

Buitendijks gebied    

   Aanvullend om het 

restrisico af te dekken 
Figuur 30: Uitwerking van strategieën (bron: handreiking Deltaprogramma Veiligheid en Nieuwbouw en Herstructurering, 

2011) 
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maatregelen worden opgesteld. Voor buitendijkse gebieden moeten strategieën worden opgesteld, 

waarmee ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing de gevolgen van een overstroming beperken (zie 

figuur 30).  

 

5.1.2| Gevolgenbeperking volgens het Deltaprogramma 

Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (2012) telt in haar ‘klimaatmatrix’ 155 soorten 

maatregelen die kunnen worden genomen ter voorkoming van overlast door water, droogte en hitte 

en maatregelen die schade bij een eventuele overstroming kunnen beperken. Maatregelen die in de 

laag duurzame ruimtelijke inrichting kunnen dienen tot (binnen- en/of buitendijkse) veiligheid worden 

hierin opgesomd. Voorbeelden zijn onder andere hoogbouw, aanpassing van de fundering, 

compartimentering, waterbestendig bouwen, dryproof of wetproof bouwen burg-, oever- en 

paalwoningen, terpen, vluchtplaatsen, verhoogde infrastructuur, tijdelijke waterkeringen en 

noodoverloopgebieden, etc. (DPNH, 2012).  

 

Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (2011) onderscheidt binnendijks drie situaties 

waarin kan worden ingegrepen om toekomstige mogelijke schade te voorkomen: 

 in het geval van de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties 

 wanneer er sprake is van herinrichting van bestaand stedelijk gebied 

 een geheel bestaande gebiedssituatie bekijken vanuit het waterveiligheidsperspectief in de 

tweede laag. 

 

Voor deze drie situaties geldt dat het belangrijk is dat kostenafwenteling in de toekomst wordt 

voorkomen. ‘Als er een ruimtelijke activiteit in het gebied voorkomt, moeten we zorgen dat we het 

dan ook direct goed doen om later alsnog hoge kosten te voorkomen’ (DPNH, 2011). Hiervoor worden 

twee sporen bewandeld: één voor nieuwbouwlocaties en één voor bestaand stedelijk gebied 

(herstructurering en gebruik). In deze sporen wordt gevolgenbeperking gebruikt zoals geschetst in 

figuur 30. Deze informatie leidt uiteindelijk tot een checklist voor ruimtelijke inrichting binnendijks. 

Deze is weergegeven  in figuur 31.  

 

In buitendijks gebied zijn bewoners en gebruikers verantwoordelijk voor het treffen van 

gevolgenbeperkende maatregelen. Zij dragen zelf het risico voor schade door water. In de meeste 

buitendijkse gebieden is het aantal inwoners beperkt, met uitzondering van buitendijkse gebieden in 

enkele steden langs de rivieren en de kust. Deze buitendijks gelegen bebouwde gebieden hebben 

meestal echter een relatief lage overstromingsfrequentie of zijn door hun ligging hoogwatervrij. 

Maatregelen in de ruimtelijke inrichting kunnen in buitendijkse gebieden heel effectief zijn om 

gevolgenbeperking te verbeteren (DPNH, 2011). 

 

Het huidige beleid voor waterveiligheid buitendijks is anders dan die voor waterveiligheid binnendijks. 

Het Rijk stelt voorwaarden aan buitendijkse ontwikkelingen vanuit haar verantwoordelijkheid voor het 

hoofdwatersysteem en nationale ruimtelijke belangen. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor 

het beoordelen van de veiligheidssituatie. Provincies kunnen nader beleid opstellen voor buitendijkse 

veiligheid. Waterschappen zijn betrokken bij buitendijkse ontwikkelingen vanuit hun taken voor het 

beheer van waterkeringen. Veiligheidsregio’s hebben buitendijks dezelfde rol als binnendijks in de 

crisisbeheersing bij overstromingen. Ook voor buitendijkse gebieden is een checklist gemaakt (figuur 

32). 
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Figuur 31: Checklist binnendijks (bron: Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, 2011) 
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Figuur 32: Checklist buitendijks (bron: Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, 2011) 
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5.2| Buitenlandse voorbeelden van ruimtelijke inrichting en waterveiligheid 

Ook in het buitenland wordt er gewerkt aan bescherming tegen overstromingen. In deze paragraaf 

worden voorbeelden uit het buitenland beschreven waarin duidelijk gebruik wordt gemaakt van 

ruimtelijke inrichting binnen de waterveiligheidsstrategie. Waterveiligheid kent op de één of andere 

manier een plek in de ruimtelijke ordening van deze landen. 

 

5.2.1| Engeland/Londen 

Volgens Deltacommissaris Wim Kuijken (2011) laat ‘Londen zien dat adaptief deltamanagement 

werkt.’ Net als in Nederland staat ook in Engeland de aanpassing aan klimaatverandering centraal. ‘In 

Londen is men erin geslaagd het adaptief deltamanagement dat we in het Deltaprogramma aan het 

uitwerken zijn, vorm en inhoud te geven’. In Londen werkt men met een set van maatregelen die 

onderling uitwisselbaar is. Of en wanneer een maatregel wordt uitgevoerd, hangt af van het tempo 

waarmee bijvoorbeeld de zeespiegel stijgt. Zo wordt flexibiliteit in besluitvorming ingebouwd (Nirov, 

2011). 

 

Een groot gedeelte van deze adaptieve waterveiligheidsstrategie is te ontdekken in het plan ‘Thames 

Estuary 2100’, dat na onderzoek naar de potentiële gevolgen van klimaatverandering is vastgelegd. In 

dit plan wordt gezocht naar de oplossing met de ‘best value for money’ (Ramsbottom en Laverly, 

2007). Het plan is gebaseerd op een risicobenadering en moet leiden tot een integrale, duurzame visie 

die alle belangrijke economische waarden in het gebied betrekt én flexibel genoeg is om in te spelen 

op verschillende klimaatscenario’s en economische en maatschappelijke ontwikkelingen (Otterman, 

2008).  

 

Het ‘Thames Estuary 2100’ plan kent vier opties: de huidige waterkeringen verbeteren, maximaal 

gebruik maken van ruimtelijke maatregelen in het potentiële overstromingsgebied, een nieuwe 

stormvloedkering en een nieuwe dam/afsluitdijk (Ramsbottom en Laverly, 2007). Deze kunnen in 

verschillende deelgebieden worden uitgevoerd. 

 

Ruimtelijke maatregelen kunnen volgens het Engelse deltaplan op twee manieren worden gebruikt: 

voor gereguleerde overstroming en voor gevolgenbeperking. Door nu ruimte te maken voor water, 

door gebieden aan te wijzen die gereguleerd kunnen overstromen, is het naar schatting mogelijk om 

nieuwe investeringen de komende jaren uit te stellen (Ramsbottom en Laverly, 2007). Gebieden die nu 

en in de toekomst nodig zijn voor waterdoeleinden, moeten dan worden vrijgehouden.  

Deze ruimtelijke maatregelen die dienen voor de gevolgenbeperking in het Engelse deltaplan worden 

opgedeeld in vier soorten maatregelen (Cooper et. al., 2007): 

 ‘Land use management’: de fysieke verplaatsing van gebouwen en mensen; 

 ‘Floodproofing’: het aanpassen van bestaande gebouwen zodat ze waterbestendig worden. 

Binnen floodproofing wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘water resistant’ (maatregelen 

die ervoor zorgen dat er weinig mogelijk water de woning binnenstroomt, bijvoorbeeld door 

waterbestendige deuren) en ‘water resiliant’ (maatregelen om schade van het water in het 

huis zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door het hoger plaatsen van stopcontacten en 

het aanleggen van plavuizen vloeren); 

 ‘Land use planning’: het gebruik maken van het planproces om toekomstige ontwikkelingen in 

overstromingsgevoelig gebied te beïnvloeden of helemaal te voorkomen; 
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 ‘Building codes’: het, door middel van bouwvoorschriften en subsidiering. ervoor zorgen dat  

aandacht wordt besteed aan waterbestendigheid bij nieuwe ontwikkelingen en 

herontwikkelingen 

 

In Engeland is het preventiesysteem minder sterk dan in Nederland. Relatief lagere normen in de 

‘eerste veiligheidslaag’ dwingen logischerwijs al snel tot maatregelen in de tweede en derde laag. 

Regels hiervoor zijn vastgelegd in de zogenaamde Planning Policy Statement 25: Development and 

Flood Risk (PPS25). Deze institutionalisering in de ruimtelijke ordening geeft waterveiligheid gewicht 

ten opzichte van andere politieke belangen. Maar ook in Nederland zou waterveiligheid wat meer 

gewicht kunnen krijgen in de ruimtelijke ordening als het institutioneel verankerd zou worden. Denk 

aan een plicht om initieel op zoek te gaan naar een waterveilige nieuwbouwlocatie. Hiermee faciliteer 

je een vroege betrokkenheid van waterveiligheid bij ruimtelijke besluitvormingsprocessen. Een 

praktisch middel als dit zou op eenvoudige wijze toegevoegd kunnen worden aan de huidige 

watertoets (van den Hurk en van Ark, 2012).  

 

5.2.2| Frankrijk/Xynthia 

Ook in Frankrijk zijn er voorbeelden te vinden, van ruimtelijke maatregelen, die kunnen helpen bij de 

invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’. Dit kan door de stormvloed Xynthia, die op 28 

februari 2010 woedde, nader te evalueren. Tijdens de stormvloed Xynthia bezweken op tientallen 

plaatsen waterkeringen, over een kustlijn van 300 kilometer, met 47 doden tot gevolg (Kolen, et. al., 

2010).  

 

In de Franse wet op de ruimtelijke ordening was er sprake van risicozones en gelden er strenge 

procedures voor het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. Sinds 1990 zijn er, ondanks dit 

restrictieve bouwbeleid, in het getroffen gebied toch veel woningen gebouwd door toestemming van 

lokale overheden. Veel van deze woningen zijn gelijkvloers gebouwd, met als gevolg een grote 

kwetsbaarheid in het geval van overstromingen (Kolen, et. al., 2010). Deze woningen hielpen niet in 

zelfredzaamheid, maar stroomden tijdens de stormvloed Xynthia helemaal onder.  

 

Tegenwoordig heeft Frankrijk een strenge zonering ingevoerd op basis van overstromingsrisico’s. 

Huizen die in zones staan waar het water volgens berekeningen meer dan 1,5 meter kan stijgen, zijn 

weggehaald. Daarnaast zijn deze gebieden tot ‘zwarte’ zones verklaard, waar het te gevaarlijk is om te 

wonen. Daarnaast heeft de regering ook ‘gele’ zones ingesteld, waar gebouwd kan worden, mits de 

bescherming op orde is. Dit kan in Frankrijk worden gedaan door waarschuwing en evacuatie, maar 

ook door middel van fysieke bescherming van gebouwen (Kolen, et. al, 2010).  

 

5.2.3| Duitsland/Hamburg 

In Duitsland is de Hamburgse stadswijk ‘Hafencity’ één van de grootste buitendijkse 

ontwikkelingsprojecten van Europa, midden in het stroomgebied van de Elbe (Hatzmann en 

Singelenberg, 2008). De wijk is niet door een dijk beschermd, maar kent een overstromingsbestendig 

bebouwing. De huizen zijn zo opgezet, dat bewoning alleen mogelijk is vanaf de derde verdieping. Op 

de eerste twee verdiepingen bevinden zich parkeerplaatsen, winkels en ateliers die bij hoogwater 

beschermd worden met stalen schuifdeuren. Naast de gebruikelijke infrastructuur op de begane grond 

is er op het niveau van de derde verdieping aanvullende infrastructuur, zodat bij hoogwater het 

normale leven gewoon kan doorgaan.  
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De stadswijk ‘Hafencity’ bewijst dat er mogelijkheden zijn om in buitendijkse gebieden grote, 

overstromingsbestendige nieuwbouwlocaties op te zetten. Adaptief bouwen in het rivierengebied kan 

buitendijks een interessante strategie zijn. De stormvloed Xynthia leert echter dat er van te voren 

goed moet worden nagedacht welke eisen moeten worden gesteld aan het ruimtelijk beleid van 

overstromingsgevoelige gebieden. 

 

5.3| Conceptueel model van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ 

Op basis van het Deltaprogramma en van buitenlandse voorbeelden, wordt in dit onderzoek een 

onderscheid gemaakt binnen de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ tussen vijf clusters van 

maatregelen (figuur 33). Op deze clusters van maatregelen kan apart, of in combinatie, worden 

ingezet in zowel buitendijkse als binnendijkse gebieden. 

  

Het eerste cluster is de ‘bescherming van vitale objecten’. Onder deze vitale objecten kunnen 

ziekenhuizen, bejaardentehuizen, maar ook kerncentrales en internethubs worden verstaan. Vitale 

objecten worden in dit onderzoek ruim gedefinieerd en in dit cluster kan per situatie worden bekeken 

of het risico van het vitale object en de omgeving verminderd kan worden. 

 

In het cluster ‘locatiekeuze’ kunnen maatregelen naar Frans of Engels voorbeeld gedifferentieerd 

worden toegepast. Door in een risicozonering gebruik te maken van differentiëren kunnen ruimtelijke 

activiteiten vanwege waterveiligheid verboden, dan wel beïnvloed worden. Dit kan bijvoorbeeld in een 

combinatie met aangepast bouwen, waarin verplichte bouwvoorschriften worden opgenomen voor 

ontwikkelingen op basis van een te hoog overstromingsrisico. Waterveiligheid zou dan beter 

betrokken kunnen worden in het planningsvormingsproces. 

 

 
 
Figuur 33: Schematisch de clusters van maatregelen die onder de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van 

meerlaagsveiligheid vallen (bron: Rademaker, 2012) 
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Onder het cluster ‘waterproof bouwen’ vallen alle maatregelen die helpen gebouwen waterbestendig 

te maken. Hieronder vallen zowel maatregelen die zorgen dat zo min mogelijk water binnen komt, als 

maatregelen die zorgen dat, mocht het water binnenkomen, de schade zo klein mogelijk is. Inspiraties 

kunnen worden gehaald uit het ‘Hafencity’ project in Hamburg, maar ook ophoging van huizen of 

oever- en  paalwoningen kunnen voorbeelden zijn. Aan de andere kant kunnen kleine, slimme 

aanpassingen, zoals het verschaffen van een vluchtroute door een dakraam, of het hoger plaatsen van 

stopcontacten onder dit cluster vallen. 

 

Het cluster ‘multifunctioneel ruimtegebruik’ bevat maatregelen die zorgen dat verschillende soorten 

oppervlak verschillende functies hebben in tijden van overstromingen. Zo kan worden gedacht aan 

publieke ruimten die kunnen functioneren als noodoverloopgebieden, maar ook aan een 

overstroombare ‘deltadijk’, die bebouwd kan worden.  

Het cluster ‘compartimentering’ is nou verbonden aan het cluster ‘multifunctioneel ruimtegebruik’.  

Compartimentering is het geheel van maatregelen dat er voor zorgt dat het water bij een 

overstroming in goede banen wordt geleid. Zo kunnen gebieden met een potentieel hoog 

overstromingsrisico extra worden beschermd. De compartimentering kan ook worden bereikt door het 

ophogen van infrastructuur of de aanleg van tijdelijke keringen.  

 

Als maatregelen in de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ daadwerkelijk in beeld komen, zijn er 

verschillende soorten instrumenten die gebruikt kunnen worden om deze maatregelen in het 

waterveiligheidsbeleid op te nemen (zie figuur 34). Zo kunnen spelers in de ruimtelijke ordening, zoals 

ontwikkelaars, gemeenten en provincies, door de nationale overheid worden geïnformeerd over deze 

ruimtelijke maatregelen en de kosten en baten die deze opleveren. Een andere mogelijkheid is om met 

deze spelers te onderhandelen over het uitvoeren van ruimtelijke maatregelen door bijvoorbeeld 

subsidies te verlenen. Daarnaast kunnen deze ruimtelijke maatregelen geïnstitutionaliseerd worden in 

het ruimtelijk beleid. Er kan dan worden gedacht aan harde zonering, maar ook een plicht om 

waterveiligheid, in de vorm van overstromingsrisico’s, vanaf het begin in het planproces mee te 

nemen. Dit kan door de huidige watertoets aan te passen, doornieuwe wetgeving te creëren of door 

eisen aan bouwvergunningen te stellen. 

 
Figuur 34: Schematisch de mogelijke instrumenten om maatregelen die onder de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van 

meerlaagsveiligheid door te kunnen voeren (bron: Rademaker, 2012) 
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6| Het gebruik van meerlaagsveiligheid in dit onderzoek 
 

In de afgelopen hoofdstukken zijn verschillende aspecten die van belang zijn voor de benadering 

meerlaagsveiligheid aan bod gekomen. De aspecten zijn onder andere de aspecten ‘governance’; 

welke overheden en instanties beslissen over de waterveiligheid, de risicobenadering; op welke 

manier worden maatregelen verondersteld de waterveiligheid te verbeteren en een zoom op de laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’; wat voor maatregelen verstaan we nu onder deze laag van de 

benadering meerlaagsveiligheid. In dit hoofdstuk worden deze aspecten met elkaar in verband 

gebracht om een beter begrip te krijgen van de benadering meerlaagsveiligheid. Vanuit een 

operationalisatie van meerlaagsveiligheid (paragraaf 6.1) kunnen de belangrijkste elementen om tot 

een antwoord te komen op de onderzoeksvraag ‘op welke manier kan de laag ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’ van meerlaagsveiligheid worden vormgegeven?’ worden weergegeven. Dit wordt in het 

vervolg van het onderzoek in de hoofdstukken 7 en 8, op basis van expert interviews, nader 

onderzocht. De criteria, waarop deze interviews worden vergeleken, zullen worden besproken in 

paragraaf 6.2. 

 

6.1| Operationalisatie 

De invulling van meerlaagsveiligheid 

De benadering meerlaagsveiligheid veronderstelt dat de lagen ‘preventie’, ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’ en ‘rampenbeheersing’ met de in paragraaf 3.2 beschreven componenten ‘kans’, 

‘blootstelling’ en ‘kwetsbaarheid’ kunnen beïnvloeden. Deze componenten beïnvloeden op hun beurt 

weer de componenten ‘gevaar’ en ‘gevolgen’, die het overstromingsrisico bepalen. Voor maatregelen 

in de laag duurzame ruimtelijke inrichting geldt, dat deze kansen biedt om de componenten 

‘blootstelling’ en ‘kwetsbaarheid’ kunnen beïnvloeden, maar geen invloed hebben op vermindering 

van de kans op een overstroming. Daarnaast zijn er verschillende manieren om risico’s te 

interpreteren en te beoordelen. Dit kan door te op basis van slachtoffers en op basis van economische 

schade. Deze risicobeoordeling leidt tot een risicomaat, die het acceptabele risico in een gebied of in 

heel Nederland mag lopen, aangeeft. Over hoe dit acceptabele risiconiveau bereikt moet worden door 

maatregelen te nemen ziet de literatuur twee gedachte stromingen. De ‘Delftse’ visie geeft aan dat 

door preventie dit acceptabel risiconiveau bereikt moet worden en dat maatregelen in de andere 

lagen aanvullen zijn. De ‘Amsterdamse’ visie ziet echter een wisselwerking van maatregelen in 

verschillende lagen, die in het totaal aan het acceptabel risiconiveau voldoen.  

 

De institutionele setting 

Een andere belangrijk issue van meerlaagsveiligheid is dat de verschillende lagen van 

meerlaagsveiligheid andere betrokkenen actoren kennen en daarmee andere overheden 

verantwoordelijk maken in de waterveiligheid. Zo is preventie van oudsher een verantwoordelijkheid 

voor het Rijk en de waterschappen, is ruimtelijke ordening een beleidterrein waarin vooral provincies 

en gemeenten verantwoordelijk zijn en is rampenbeheersing een verantwoordelijkheid voor de 

veiligheidsregio. Meerlaagsveiligheid is een concept dat al deze actoren bij elkaar brengt om een 

integraal waterveiligheidsbeleid te maken en water governance is dan een begrip dat om de hoek 

komt kijken, om een goede afstemming tussen deze verschillende actoren te bewerkstelligen. 
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Figuur 35: Schematische knoppen waaraan ‘gedraaid’ kan worden om de componenten van meerlaagsveiligheid te 

beïnvloeden, waarbij per laag een norm wordt gesteld en ingevuld door de desbetreffende instantie/overheid (Bron: 

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, 2012) 

 
Figuur 36: Schematische knoppen waaraan ‘gedraaid’ kan worden om de componenten van meerlaagsveiligheid te 

beïnvloeden, waarbij één norm wordt gesteld die door afstemming van de knoppen onderling verdeeld kan worden (bron: 

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, 2012) 
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Deze verantwoordelijkheidsverdeling geeft meteen aan dat er sprake kan zijn van verschillende 

situaties. In figuur 35 toont het schema een manier van meerlaagsveiligheid, waarbij per laag wordt 

voldaan aan een de risiconorm. In deze situatie kunnen overheden zelf de norm bepalen en de 

invulling geven aan de veiligheid. In figuur 36 wordt een schema weergeven waarbij de Rijksoverheid 

een basisnorm stelt, waarbij op regionaal niveau meerlaagsveiligheid een invulling krijgt. Deze 

verschillende situaties zijn belangrijk om in gedachten te houden bij de invulling van een benadering 

meerlaagsveiligheid en de laag duurzame ruimtelijke inrichting. 

 

De inhoud en werking van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ 

Uiteindelijk is het van belang om onderscheid te maken in maatregelen die passen binnen de laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’. In dit onderzoek wordt, op basis van de klimaatmatrix van het 

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (2012) en besproken buitenlandse voorbeelden, het 

onderscheid gemaakt in maatregelen in de: 

 Locatiekeuze 

 Waterproof bouwen 

 Compartimentering 

 Bescherming van vitale objecten 

 Multifunctioneel ruimtegebruik 

 

Daarnaast is van belang om te beseffen dat er meerdere strategieën zijn om maatregelen in de 

ruimtelijke inrichting te kunnen sturen en te verankeren:  

 Informeren over waterveiligheid door handreikingen te bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen  

 Aantrekkelijk maken, door bijvoorbeeld het subsidiëren van waterrobuust bouwen  

 Afdwingen van maatregelen door ‘harde’ instrumenten te gebruiken: bestaande ruimtelijke 

instrumenten, een nieuw instrument te maken of de watertoets sterker te maken 

 

Uiteindelijk kan een operationeel speelveld worden gemaakt, dat via expert interviews in de 

hoofdstukken 7 en 8 wordt getoetst. Dit operationeel schema (figuur 37, volgende pagina) geeft aan 

dat er twee relevante domeinen zijn: waterveiligheid en ruimtelijke ordening. De ruimtelijke ordening 

kan het overstromingsrisico beïnvloeden en door de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van 

meerlaagsveiligheid wordt er getracht om, vanuit waterveiligheid, de ruimtelijke ordening te 

beïnvloeden. Dit werd al gedaan (paragraaf 3.1) door ruimteclaims voor dijken en later ruimte voor de 

rivier, maar wordt door de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van de benadering 

meerlaagsveiligheid uitgebreid tot maatregelen in de ruimtelijke ordening die kunnen dienen ten 

behoeve van het (belang) waterveiligheid. Hierdoor worden verschillende actoren verantwoordelijk 

voor de waterveiligheid: het Rijk, de waterschappen, de provincie, de gemeente en de 

veiligheidsregio’s. Daarnaast is het van belang om aan te geven om te bedenken op welke manier 

maatregelen in deze laag sturing moeten krijgen en gefinancierd moeten worden. 
 

6.2 Concepten voor vergelijking van interviews 

Nadat in de voorgaande hoofdstukken de belangrijkste concepten en theorieën omtrent 

meerlaagsveiligheid en duurzame ruimtelijke inrichting zijn verkend, wordt in deze paragraaf de basis 

gelegd voor de beantwoording van de onderzoeksvraag: ‘op welke manier kan de laag ‘duurzame 

ruimtelijke inrichting’ van meerlaagsveiligheid worden voorgegeven?’ 
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Hiervoor wordt de in 6.1 beschreven operationalisatie van meerlaagsveiligheid gebruikt. Op basis van 

deze operationalisatie zijn in deze paragraaf criteria geformuleerd, waarop de interviews die aan de 

basis liggen van hoofdstuk 7 en 8 worden vergeleken.  

 

Als eerste worden de beelden en ideeën uit expertinterviews over de manier waarop 

meerlaagsveiligheid moet worden gebruikt vergeleken aan de hand van concepten die naar voren 

komen in hoofdstuk 3, zoals: 

 de definitie van meerlaagsveiligheid 

 voorbeelden van meerlaagsveiligheid 

 de invulling van meerlaagsveiligheid: aanvullend of integraal  

 de risicobenadering 

 het veiligheidsniveau 

 de uitwisselbaarheid van lagen 

 

 
Figuur 37: Operationeel schema van het speelveld waarin de laag duurzame ruimtelijke inrichting zich bevindt, op basis 

van de hoofdstukken 1 t/m 5 (bron: Rademaker, 2012) 
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Daarna worden de beelden en ideeën van experts, over de verdeling van verantwoordelijkheden in de 

meerlaagsveiligheid, bekeken. Een handreiking hierover wordt gegeven in hoofdstuk 4. Centrale 

concepten die hierin spelen zijn: 

 de rolverdeling van het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio 

 de financiering van meerlaagsveiligheid maatregelen 

 

Als laatste worden de beelden en ideeën van experts over de invulling van de laag ‘duurzame 

ruimtelijke inrichting’ met elkaar vergeleken. Hierin gaat het over de mogelijkheden die ruimtelijke 

maatregelen hebben en hoe deze laag eruit moet gaan zien. Ruimtelijke maatregelen en de 

mogelijkheden en belemmeringen van deze maatregelen, staan centraal.  

 Het doel van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ 

 de kanrijkheid voor mogelijke ruimtelijke maatregelen 

 het instrumentarium voor het inzetten van ruimtelijke maatregelen 

 de argumenten om in te zetten op ruimtelijke maatregelen 

 de eventuele richtlijnen of criteria voor de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ 
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7| Beelden en ideeën van waterveiligheidsexperts (op basis van interviews 

met Jeroen Aerts (VU Amsterdam), Nathalie Asselman (Deltares), Willem-Jan Goossen (DP Rivieren), 

Jasper Groos (DP Nieuwbouw en Herstructurering), Mathijs Kok (TU Delft/HKV lijn in Water), Bas Kolen 

(HKV lijn in Water), Claudia Veltrop (DP Nieuwbouw en Herstructurering) en Kees Vlak (DP Veiligheid)) 
 

Na de vorige hoofdstukken, die de theoretische uitgangsbasis van het onderzoek omvatten, is het doel 

van dit hoofdstuk om dieper in te gaan op de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’. Om dit te 

bewerkstelligen is het de bedoeling om meer inzicht te krijgen in beelden in ideeën over 

meerlaagsveiligheid en de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ door middel van expertinterviews. 

Deze worden daarna aan de hand van een aantal thema’s (besproken in paragraaf 6.2) geanalyseerd. 

Hierin zal worden voort geborduurd op concepten die naar voren zijn gekomen in eerdere 

hoofdstukken: de theorie. Deze gekozen geïnterviewde experts zijn geselecteerd op basis van hun 

erkende kennis over overstromingsrisico’s, watermanagement en het concept meerlaagsveiligheid. In 

paragraaf 7.1 zullen de beelden en ideeën die deze beleidsexperts over meerlaagsveiligheid hebben 

aan bod komen. Paragraaf 7.2 zal worden ingegaan op de beelden en ideeën van deze 

waterveiligheidsexperts over de verdeling van verantwoordelijkheden en financiering als 

meerlaagsveiligheid in de praktijk wordt uitgevoerd. De paragraaf 7.3 gaat in op de beelden en ideeën 

van deze waterveiligheidsexperts over de invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’. 

 

7.1| De invulling van meerlaagsveiligheid 

Over de invulling van meerlaagsveiligheid wordt in de theorie verschillend gedacht. In dit onderzoek 

geven de geïnterviewden aan dat meerlaagsveiligheid het handelen is van maatregelen gericht om 

slachtoffers en schade te voorkomen (Kok, 2012, persoonlijke communicatie; Kolen, 2012, persoonlijke 

communicatie; Goossen, 2012, persoonlijke communicatie; Groos en Veltrop, 2012, persoonlijke 

communicatie en Vlak, 2012, persoonlijke communicatie). Dat kan op verschillende manieren. Zo kan 

er worden ingezet op preventie,  waarbij het land zodanig wordt ingericht dat schade en slachtoffers 

worden beperkt bij een overstroming of mensen evacueren in geval van een overstroming. 

Meerlaagsveiligheid is het op een integrale manier kijken naar waterveiligheid, om met een optimale 

mix (Vlak, 2012, p.c.) of maatschappelijk gewenste mix (Kok, 2012, p.c.) van dit soort maatregelen de 

totale schaderisico en slachtofferrisico te verkleinen.  

 

De verandering is volgens de geïnterviewden, de manier van kijken. Nederland heeft zich 

langzamerhand heeft op preventie (laag 1) om gebieden te beschermen, nadat er eerder werd gericht 

op maatregelen uit laag twee. In wezen is meerlaagsveiligheid dus niks nieuws (Asselman, 2012, p.c., 

Goossen, 2012, p.c., Groos en Veltrop, 2012, p.c.). Volgens Kok (2012) is meerlaagsveiligheid zelfs ‘een 

nieuw naampje voor het beestje wat te maken heeft met het doordenken van risico’s.’ De focus op 

preventie in het Nederlandse beleid heeft ertoe geleid, dat preventie het doel binnen de 

waterveiligheid, in plaats van het middel om het doel te bereiken werd (Groos en Veltrop, p.c. en Vlak, 

2012, p.c.). In ieder geval heeft het ervoor gezorgd dat lagen 2 en 3 een ondergeschoven kindje zijn 

ten opzichte van laag 1 (Asselman, 2012, p.c.).  

 

Groos en Veltrop (2012, p.c.) stellen dat het verhogen van een dijk niet altijd de meest effectieve 

oplossing is. Wanneer het ophogen van een dijk niet de meest effectieve oplossing is, komen andere 

maatregelen aan bod. Groos en Veltrop (2012. p.c.) geven aan dat met meerlaagsveiligheid het palet 

van mogelijkheden in de waterveiligheid verbreedt. Kolen (2012, p.c.) hoopt dat de effectiviteit van 
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maatregelen in meerlaagsveiligheid zakelijk wordt bekeken. Kolen (2012, p.c.): ‘Als je iedere euro maar 

1 keer kan uitgeven, en je geeft die euro liever uit aan leuke dingen, dan hoop je dat de overheid zich 

zakelijk inricht’.  

 

Een andere geïnterviewde geeft aan dat er in de waterveiligheid altijd sprake is van een blijvend 

restrisico. Als het fout gaat moet er een systeem komen om de schade te kunnen vergoeden. Dit zou 

ook een vierde laag in meerlaagsveiligheid kunnen zijn, een laag verzekeringen (Aerts, 2012, p.c.). 

Aerts (2012, p.c.): ‘Door middel van een verzekeringssysteem zoals in België of Frankrijk zou een potje 

kunnen worden opgebouwd waarmee je een ramp kan afdekken.’ 

 

Over voorbeelden van meerlaagsveiligheid denken de geïnterviewden verschillend. Goossen (2012, 

p.c.) ziet in het huidige waterveiligheidssysteem ‘een uitgekristalliseerde vorm van 

meerlaagsveiligheid, dat historisch zo gegroeid is en waar er alleen geen centraal georganiseerde 

rampenbeheersing was’. Aerts (2012, p.c.) ziet alleen in buitendijks gebied voorbeelden van 

meerlaagsveiligheid. Asselman en Vlak (2012, p.c.) vinden dat de plannen die er worden gemaakt, 

zoals in Dordrecht en in het ruimtelijk beleid van Utrecht, voorbeelden zijn van meerlaagsveiligheid ‘op 

papier’. Kolen (2012, p.c.) geeft aan dat hij in de Noordwaard, Dordrecht en Kapelle met betrekking tot 

de Alexanderpolder duidelijke voorbeelden ziet van denken in meerlaagsveiligheid. Kok (2012, p.c.) 

stelt dat er voorbeelden te over zijn van meerlaagsveiligheid. Zo vind hij niet bouwen in de rivier al een 

voorbeeld van meerlaagsveiligheid en ook preventief evacueren zoals in 1995, ziet hij als een 

voorbeeld van meerlaagsveiligheid.  

 

Asselman (2012, p.c.) voert drie argumenten aan waarom de ommezwaai naar meerlaagsveiligheid 

(nog) niet gemaakt is. Ten eerste is er een acceptatie van risico’s nodig. Indien het wordt geaccepteerd 

dat eens in de zoveel tijd een overstroming plaats vindt, kan hier beter op worden ingespeeld. Deze 

acceptatie wordt nauw in verband gebracht met bewustwording van risico’s. Het is volgens Kolen 

(2012, p.c.) en Kok (2012, p.c.) belangrijk dat de juiste mensen, experts, bewust worden van de risico’s 

die bij waterveiligheid bestaan. Daarnaast is er een probleem in de financiering van de verschillende 

lagen. Er is een apart geldpotje voor de preventie, maar deze kan nog niet worden ingezet in de 

andere lagen. Daarnaast is er het probleem dat er in laag 2 en 3 geen toetsen of normen kunnen 

worden meegenomen, zoals deze wel aanwezig zijn voor de eerste laag.  

 

Aerts (2012, p.c.); Kolen (2012, p.c.) en Groos en Veltrop (2012, p.c.) geven aan dat het vanuit de 

huidige ontwikkelingen noodzakelijk is om naar een ander normeringsysteem op basis van risico’s over 

te stappen. Indien vanuit een overstromingsrisiconorm als het lokaal individueel risico wordt 

geredeneerd, kunnen aandachtsgebieden worden geïdentificeerd, waar extra maatregelen voor 

waterveiligheid nodig zijn. ‘Dan kan je als Rijk het idee geven om een basisveiligheid vanuit risiconorm 

op te stellen (paragraaf 3.2), zodat gebieden zelf iets aan hun economisch risico of groepsrisico willen 

doen’ (Groos en Veltrop, 2012, p.c.).  

 

Vlak (2012, persoonlijk communicatie) stelt dat het belangrijk is dat er wordt onderkend dat elke laag 

zelfstandig werkt op heel veel soorten van verschillende tijdschalen. Maar daarnaast op verschillende 

manieren kosten en baten opleveren. ‘Wat een bijdrage in laag 1 kan zijn is veel makkelijker uit te 

leggen dan de bijdrage van laag 2. Ruimtelijk beleid is per definitie beleid dat pas doorwerkt op het 

moment dat je ergens iets doet. Het gaat pas doorwerken in allerlei investeringsmomenten in de 
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toekomst. Al deze kleine stapjes bij elkaar kunnen dan een veel groter resultaat opleveren. Door dit 

toekomst gericht denken, is het heel moeilijk om uit te rekenen wat nou precies de kosten zijn van 

deze laag 2, maar misschien ook wel wat de baten zijn van deze laag 2. Zoals ik het zie wil je in de 

preventie laag veel meer blijven sturen in harde instrumentaria en toetsing, terwijl je in het ruimtelijke 

beleid veel meer in je processen en je outcome eisen wilt sturen, op het oog van toekomstgericht 

denken’.  

 

Kolen (2012, p.c.) gaat hier in mee, en stelt: ‘In het ruimtelijk beleid worden telkens keuzen gemaakt. 

Als je een bepaald effect wilt bereiken, namelijk het verminderen van het overstromingsrisico door in 

te zetten op ruimtelijke inrichting, ligt er een opdracht, een taakstelling en niet een vrijblijvend 

onderhandelingsproces van ‘we kijken maar even niet naar waterveiligheid’.’ Zelf denkt Kolen (2012, 

p.c.) dat het belangrijk is om in de ruimtelijke ordening een ‘mindset’ te creëren waarin rekening 

houdend met overstromingsrisico’s ontwerpen moet worden opgeleverd, die niet meer kosten dan 

andere ontwerpen. Je wilt dat maatregelen bijdragen aan het acceptabel risico. Dan ontstaan er 

spelregels waarbinnen er mag worden onderhandeld. Aan de andere kant kunnen we er ook voor 

kiezen in ruimtelijk beleid geen rekening te houden met overstromingen en dat gewoon aan de 

preventie over te laten (Kolen, 2012, p.c.).  

 

7.2| De verdeling van verantwoordelijkheden  
In hoofdstuk 4 wordt gesteld dat de institutionele setting in het waterdomein veranderd. Zo worden 
de rol van het Rijk en de waterschappen anders en krijgen provincies, gemeenten en de 
veiligheidsregio ook een rol in het waterveiligheidsbeleid bij een overstap naar een 
meerlaagsveiligheid.  
 
Deze veranderende setting heeft de discussie over waterveiligheid een impuls gegeven. Kok (2012, 

p.c.) illustreert dit met een voorbeeld uit de praktijk: ‘ik heb zes jaar geleden, ver voor het begrip 

meerlaagsveiligheid, in beperkte kring een debat meegemaakt over de actualisatie van de huidige 

normen die in de Waterwet staan. De vraag was op dat moment: moet er niet in de Waterwet een 

overstromingsrisico staan, naast kans ook gevolg? Uiteindelijk was de conclusie dat er beter geen 

overstromingsrisico in de Waterwet kan worden opgenomen. Het gevolg van een dergelijk situatie zou 

namelijk zijn dat men zich per dijkring gaat afvragen wat er allemaal gedaan moet worden. De 

toenmalige staatssecretaris (mv. Schultz - van Hagen red.) verklaarde toen dat ze niet wilde dat er 

straks een probleem zou ontstaan, dat als er een kind in een polder zou worden geboren, het 

overstromingsrisico te hoog zou worden.’  

 

Asselman (2012, p.c.) geeft aan dat er eigenlijk twee situaties kunnen ontstaan die van invloed zijn op 

de rol en de verantwoordelijkheid van de verschillende overheden. Deze hebben te maken met de 

gewenste veiligheidssituatie. De eerste is de situatie dat men accepteert dat een gebied vaker 

overstroomt. Dan moet men dat besluit op nationaal niveau nemen. Er kan dan volgens haar niet 

verwacht worden dat de provincie dit oplost, dus zal daar op nationaal niveau financiering en 

verantwoordelijkheid voor moeten komen (figuur 38). 

 

Ook volgens Kok (2012, p.c.) moeten maatregelen vanuit de meerlaagsveiligheid op rijksniveau 

bekeken worden. ‘Welke maatregelen zouden er verstandig kunnen zijn en wat moeten deze 

maatregelen behelzen.’ Daarna moet er, bij de uitvoering van deze maatregelen, naar de regio worden  
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Figuur 38: Sectoraal meerlaagsveiligheidsbeleid (bron: Rademaker, 2012) 

 

gestapt en moet daar nog worden af gevraagd wat de gekozen maatregelen betekenen voor de regio 

en kan er worden gekeken hoe deze maatregelen het beste kunnen worden geïmplementeerd.  

Ook Kolen (2012, p.c.) pleit er niet voor om meerlaagsveiligheid decentraal in te zetten. Hij geeft aan 

dat keringen van oudsher een collectief belang zijn. Als men deze taakstelling op decentraal niveau 

regelt, dan gaat het verkeerd. Waterkeringen die bezwijken hebben ook invloed op een overstroming 

op een andere locatie. Daarom moet er een centraal (op nationaal of dijkringniveau) overkoepelend 

orgaan zijn, die het waterveiligheidsbeleid vorm geeft.  

 

Een andere situatie (figuur 39) volgens Asselman (2012, p.c.) ontstaat wanneer de nationale overheid 

zich alléén verantwoordelijk voelt voor preventie (laag 1). In dat geval worden provincies gedwongen 

om zelf te kijken of ze nog iets extra’s willen doen in de andere lagen en willen werken met het 

concept meerlaagsveiligheid. Volgens Asselman (2012, p.c.) kunnen de eisen waaraan de tweede en 

derde laag moeten voldoen dan minder hard worden vastgelegd. Vanuit de risicobenadering kan 

volgens Asselman (2012, p.c.) worden gesteld dat de preventiekant, die vanuit het gevaar en de kans 

op een overstroming wordt bepaald (paragraaf 3.2.4) heel erg bij de waterschappen ligt en dat 

provincies meer te maken hebben met de gevolgenkant. Dit kan worden verklaard vanuit het feit dat 

de ruimtelijke ordening component van oudsher bij de provincie ligt en niet bij de waterschappen. 

Uiteindelijk is het wel wenselijk dat deze instanties meer communiceren met elkaar, omdat het 

waterschap alles weet over de preventiekant. Dit kan dan worden afgewogen in een provinciaal 

ruimtelijk beleid. 

 

Groos en Veltrop (2012, p.c.) gaan dieper op deze situatie in. Volgens hen hebben provincies de 

meeste kans om de bevoegdheid te krijgen hierover te beslissen, bovenop een basisveiligheidsniveau 

(paragraaf 3.2). De provincie zou dan regisseur kunnen zijn wanneer het gaat over het beslisgezag voor 

de tweede en derde laag. De argumentatie maatregelen uit meerlaagsveiligheid op regionaal niveau te 

bekijken is dat er op regionaal niveau meer (gebieds)kennis aanwezig is, iets dat op nationaal niveau 

ontbreekt. ‘Door waterveiligheid te benaderen vanuit het regionale systeem en mee te koppelen met 

andere thema’s (zoals hittestress) of ruimtelijke ontwikkelingen, kan men misschien wel op ruimtelijke 

maatregelen (laag 2) uitkomen omdat deze ruimtelijke maatregelen misschien meerdere doelen 

dienen en een multipliereffect van jewelste creëren. Als dit sectoraal wordt bekeken ten opzichte van 

dijkinvesteringen kunnen ruimtelijke maatregelen nog niet uit, maar op het moment dat deze integraal 

worden benaderd vanuit woningbouw, infrastructuur en dergelijke, dan ontstaat er een veel breder 

pallet kosten en baten en zouden ruimtelijke maatregelen veel efficiënter en veel goedkoper kunnen 

zijn. Andersom kan trouwens ook, dat men erachter komt dat het veel handiger is om te investeren in 

een dijk om de preventie te verbeteren’. 

 

 

 

Situatie 1: waterveiligheid blijft verantwoordelijkheid van het Rijk en de waterschappen 
 
- het Rijk bekijkt en zoekt de maatregelen van meerlaagsveiligheid uit  
- het Rijk geeft de opdracht om maatregelen (regionaal) uit te voeren  
- het Rijk regelt financiering én is verantwoordelijk 
- waterschappen beheren de waterkeringen 
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Figuur 39: Integraal meerlaagsveiligheidsbeleid (bron: Rademaker, 2012) 

 

Waar Kolen (2012, p.c.) zich afvraagt of je in dit geval wel een samenwerking van verschillende actoren 

met verschillende belangen moet willen omdat hij waterveiligheid ontzettend belangrijk vindt, stellen 

Groos en Veltrop (2012, p.c.) dat samenwerking volgens hen de ‘enige manier’ is. Groos en Veltrop 

(2012, p.c.) geven aan dat in alle sectoren budgetten worden geknepen, maar er nog steeds opgaven 

bestaan. Het kan volgens hen heel kosteneffectief zijn om samen naar een gebied te kijken, hoe dit op 

een kwalitatief goede manier moet worden ingericht. Ter illustratie geven zij aan dat: ‘ in een bepaalde 

vanuit het belang ‘bodembescherming’ het idee speelde om een bepaald gebied een stuk op te hogen. 

Hierdoor werd een ruimtelijke maatregel voor waterveiligheid opeens ook een stuk aantrekkelijker 

voor dit gebied.’ Volgens Groos en Veltrop (2012, p.c.) kunnen deze meekoppelmogelijkheden alleen 

worden bereikt als men met zijn allen onderhandelt en heel open praat. ‘Als je de koek moet verdelen, 

zorg dan eerst dat deze groter wordt: dat is wat je doet met een goede gebiedsontwikkeling’. 

Asselman (2012, p.c.) ziet het grote voordeel van een integrale benadering dat verschillende actoren 

bewust worden van het overstromingsrisico. Waar waterveiligheid vroeger vooral een aangelegenheid 

voor de nationale overheid was, zorgt een integrale benadering ervoor dat de ruimtelijke ordening 

professionals in de regio zich veel meer gaan verdiepen en rekening houden met overstromingsrisico’s.  

 

Ook Vlak (2012, p.c.) stelt dat hij, net als Kok (2012, p.c.) en Kolen (2012, p.c.), er voorstander van is 

om niet veel te veranderen aan de schaalniveaus van waterveiligheid en meerlaagsveiligheid, en deze 

gewoon op dijkring (-of dijkringdeel) te bekijken. Vlak (2012, p.c.) zegt dat het bestuurlijk pas 

ingewikkeld wordt als je dingen aantoonbaar anders gaat doen, ‘bijvoorbeeld bewust niet investeren 

in een dijk, ook al wordt het restrisico te hoog geacht, maar een compartimenteringdijk aanleggen. 

Dan doe je dus heel gericht investeringen in een stukje waterveiligheid’. Als het gaat om de 

financiering van dit soort maatregelen van meerlaagsveiligheid stelt Vlak (2012, p.c.) voor om het 

waterveiligheid budget (het Deltafonds red.) meer te flexibiliseren. Zo kan het waterveiligheid budget 

aan schade en slachtofferrisico’s worden gekoppeld, waardoor de mogelijkheid ontstaat om dit budget 

zo efficiënt mogelijk in te zetten. Uitgaven die worden gedaan om de waterveiligheid te verbeteren, 

kunnen in verschillende lagen worden gedaan. 

 

Volgens Aerts (2012, p.c.) zou de verantwoordelijkheid en financiering vanuit de meerlaagsveiligheid 

ook bij een huiseigenaar terecht kunnen komen, door te stellen dat een huis aan bepaalde eisen moet 

voldoen in onveilige gebieden. ‘Als je in een onveilig gebied wil wonen, dan moet je daar voor betalen’ 

(Aerts, 2012, p.c.).Kok (2012, p.c.) geeft nog een aantal kritische kanttekeningen bij de vraag waarom 

maatregelen vanuit de meerlaagsveiligheid op kleine schaal bekeken moeten worden. ‘Als regio’s het 

leuk vinden om laag 2 en 3 in te vullen moeten ze dat vooral doen. Maar in welke context ze dat 

moeten doen is de vraag.  

 

Situatie 2: Meerlaagsveiligheid is aanvullend 
 
- het Rijk en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor preventie 
- gevolgenbeperking door gemeente, provincie en veiligheidsregio 
- samenwerking van verschillende sectorale budgetten zorgt voor een integrale aanpak en 
financiering  
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Wordt het gedaan om het risico voor de burgers te verlagen, of omdat er dan geld komt vanuit Den 

Haag voor een mooi project?’ Het gaat volgens Kok (2012, p.c.) dan wie bepaalt wat de kaders zijn. Het 

Rijk is in zijn ogen dan ook verantwoordelijk voor meerlaagsveiligheid.  

 

7.3| De laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ 

Er zijn veel verschillende beelden over wat nou precies hoort bij de laag ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’ als waterveiligheid strategie en het is moeilijk om een overkoepelende definitie te vinden 

voor dit begrip. Voor sommige geïnterviewden is deze laag niet meer dan: ‘het slimmer bouwen en 

slimmer inrichten van de omgeving’ (Vlak, 2012, p.c.), ‘het creëren van een ‘mindset’ in de ruimtelijke 

ordening om de maatschappij robuuster te maken’ (Kolen, 2012) of ‘de creativiteit om het risico te 

reduceren aanwakkeren’ (Aerts, 2012, p.c.). Kok (2012, p.c.) ziet de laag ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’ van meerlaagsveiligheid meer als een ‘ruimtelijk sturingsmodel om de veiligheid ten 

opzichte van overstromingen te vergroten, waar hij zijn geld niet durft op te zetten’.  

 

Volgens Vlak (2012, p.c.) betekent dit dat de laag duurzame ruimtelijke inrichting van 

meerlaagsveiligheid niet veel veranderd ten opzichte van hoe de ruimtelijke ordening nu geregeld is. 

Het verschil is dat er in een gebiedsopgave een stuk water kwantiteit (overstromingsrisico) bij komt. 

Groos en Veltrop (2012, p.c.) ondersteunen dit: ‘de watersector hoort ook bij de ruimtelijke ordening, 

maar wordt nu nog niet (genoeg) bij de ruimtelijke ordening betrokken, terwijl belangen als mobiliteit 

en natuur hier wel al bij betrokken worden. Er moet meer synergie komen’. Kok (2012, p.c.) vraagt zich 

echter af of dit wel wenselijk is: ‘Als laag 2 zo belangrijk wordt gevonden, waarom is de watertoets zo 

vrijblijvend?’. Kok (2012, p.c.) geeft ook aan dat hij niet tegen laag 2 is: ‘het is heel verantwoord om te 

besluiten waar je wel en waar je geen ruimtelijke ontwikkeling toestaat, maar helaas rolt daar niet 

automatisch een besluit uit waar iedereen beter van wordt.’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 40: de essentie van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’, volgens de ‘waterveiligheidsexperts’ (bron: 

Rademaker, 2012) 

In de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ wil men eigenlijk bereiken, dat voordat er een 
ruimtelijke ontwikkeling plaats vindt, deze ook bekeken wordt vanuit het perspectief 
waterveiligheid: 
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De laag duurzame ruimtelijke inrichting van meerlaagsveiligheid: 
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Daarnaast moet er volgens de geïnterviewden ook op de kansrijkheid van ruimtelijke maatregelen 

worden gelet. Preventie wordt door Kok (2012, p.c.) goedkoper en efficiënter gezien dan ruimtelijke 

maatregelen. Ook Kolen (2012, p.c.) vraagt zich af of de laag duurzame ruimtelijke inrichting zich qua 

kostenefficiëntie kan meten met de laag preventie: ‘ruimtelijke ordening kan ook zo worden gezien als 

we kiezen voor een grote lijn die het hele land beschermt, waardoor men van de grote bedreigingen af 

is, in plaats van allemaal maatregelen te verzinnen over hoe men in een huis kan blijven wonen bij een 

overstroming, terwijl deze overstroming bijna nooit voorkomt. Dan wordt er adaptief gebouwd om te 

overleven, niet om te wonen; alle voorzieningen zijn dan toch uitgeschakeld’. Locatiekeuze, 

waterproof bouwen, compartimentering en andere ruimtelijke maatregelen voor waterveiligheid, 

worden door Kok (2012, p.c.) dan ook niet kansrijk geschat. ‘Het is namelijk de maatschappelijke 

ontwikkeling, dat er gebouwd wordt, waar er gebouwd wordt. Als je dat vanuit 

waterveiligheidsoogpunt niet zou willen, dan zou je daar criteria voor locatiekeuze moeten maken’. 

 

Preventie van een locatie wordt door Kok (2012, p.c.) goedkoper en effectiever geschat. Kok (2012, 

p.c.) ziet wel kansen in de ruimtelijke inrichting voor uitzonderingen, zoals de bescherming van vitale 

objecten (zoals de kerncentrale in Borsselen, red.) en wanneer het echt kostenefficiënter is om in de 

ruimtelijke inrichting te investeren ten opzichte van preventie. Kolen (2012, p.c.) vult dit aan door te 

stellen dat in de laag duurzame ruimtelijke inrichting vooral naar maatregelen wordt gezocht die geen 

extra kosten meebrengen. ‘Er moet worden gezocht naar goedkope maatregelen, met 

kosteneffectiviteit, geen dure maatregelen die geen enkel soelaas bieden’. Kolen (2012, p.c.) geeft 

echter ook aan dat ruimtelijke maatregelen andere waarden creëren, deze kunnen bijvoorbeeld zitten 

in ruimtelijke kwaliteit. ‘De ruimtelijke ordening moet laten zien dat er een extra dimensie is om op in 

te zetten. […] Maar het belangrijkste is dat maatregelen uit de ruimtelijke ordening bijdragen aan het 

reduceren van het acceptabel risico. Er zijn namelijk spelregels en daarbinnen mag men 

onderhandelen. Het moet in de toekomst niet iets worden van: nu vinden we waterveiligheid even 

niet belangrijk.’ Vlak (2012, p.c.) geeft aan dat ‘laag 2’ er met name voor kan zorgen dat de groei van 

het overstromingsrisico niet verder oploopt, maar dat deze misschien wel afloopt door bepaalde 

ruimtelijke ontwikkelingen, vanuit waterveiligheid te doen. Daarnaast is het belangrijk te weten dat 

investeringen in de ruimtelijke ordening ‘postzegelgewijs’ (Kolen, 2012, p.c.) van aard zijn en in 

verschillende tijdsschalen (Vlak, 2012, p.c.) baten opleveren, waardoor het resultaat veel groter wordt 

(zie paragraaf 7.1).  

 

Aerts (2012, p.c.) ziet de woonwaarde als een voorbeeld van een extra dimensie die Kolen (vorige 

pagina) noemt. Hij stelt dat door de aanwezigheid van water (door middel van eb en vloed) in een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 41: argumenten om te kiezen voor maatregelen uit de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ volgens de 

‘waterveiligheidsexperts’ (bron: Rademaker, 2012) 

Investeren in maatregelen uit de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van meerlaagsveiligheid, 
indien: 
 
- het overstromingsrisico niet verder oploopt 
- het overstromingsrisico wordt gereduceerd naar een acceptabel risico (in termen van slachtoffers 
en schade) 
- het kosteneffectief is ten opzichte van andere maatregelen 
- verschillende extra baten worden (ruimtelijke kwaliteit) verworven 
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woonwijk de woonwaarde verbetert. ‘Mensen willen veel meer geld neertellen om aan het water te 

wonen’. Ook Asselman (2012, p.c.) geeft aan dat uit onderzoek de interactie tussen water en wonen, 

bijvoorbeeld in drijvende woningen,  als nuttig wordt beschouwd en dit een extra dimensie geeft. 

Hoger wonen ten opzichte van je tuin wordt dan weer niet geapprecieerd, doordat de kans dat deze 

tuin (eens in de x aantal jaar) overstroomd relatief klein is. Kolen (2012, p.c.) geeft aan dat deze er 

inderdaad andere waarden kunnen bestaan in de ruimtelijke ordening, zoals de creatie van 

woonomgeving, recreatie of werkomgeving. Groos en Veltrop (2012, p.c.) zien vooral extra baten door 

meekoppelkansen (zie paragraaf 7.2).  

 

Kok (2012, p.c.) vindt dit argument onzin. Hij vindt dat mee-koppelmogelijkheden en ruimtelijke 

kwaliteit niks met waterveiligheid van doen hebben. Hij stelt de vraag dan ook: ‘doen we deze 

investeringen ten behoeve van de waterveiligheid of om Nederland mooier te maken. Elke investering 

in het kader van Ruimte voor de Rivier projecten, die in het totaal maar 1 cm waterdaling 

bewerkstelligen, mag niet van worden gezegd dat men daar Nederland veiliger mee maakt.’ Maar ook 

de verbetering van de woonwaarde trekt Kok (2012, p.c.) in twijfel: ‘ Als iedereen het prettig zou 

vinden om drijvend te wonen, dan woonden we wel allemaal drijvend. Maar de Vereniging Eigen Huis 

weet dat we allemaal liever wonen in een huis met een tuintje en zijn van de 1.000.000 woningen er 

maar 6000 á 7000 drijvend.’  

 

Andere geïnterviewden zien de koppeling met laag 3 ‘rampenbeheersing’ ook als een extra baat van 

een ruimtelijke investering in de waterveiligheid. ‘Laag 3 is deels laag 2. Een bijvoorbeeld, hoe kan men 

zo inrichten dat men ervoor kan zorgen dat het gemakkelijker is om weg te komen, door vluchtroutes 

aan te leggen of rotondes plat te maken’ (Groos en Veltrop, 2012, p.c.). Voor Asselman (2012, p.c.) en 

Kolen (2012, p.c.) zit de grootste winst in de meerlaagsveiligheid discussie dat er wordt gezien dat er 

veel meer gedaan kan worden aan de reductie van overstromingsrisico’s dan preventie alleen. ‘Waar 

ga je bouwen, en als je daar gaat bouwen, wat moet je extra doen?’ De bewustwording van de risico’s 

bij verschillende professionals wordt belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 42: Kosteneffectieve ruimtelijke maatregelen volgens de ‘waterveiligheidsexperts’ (bron: Rademaker, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Figuur 43: extra baten om te kiezen voor maatregelen uit de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ volgens de 

‘waterveiligheidsexperts’ (bron: Rademaker, 2012) 

Ruimtelijke maatregelen kunnen alleen kosteneffectiever zijn, indien: 
 
- zij minder kosten meebrengen dan maatregelen in de preventielaag 
- zij meer baten verschaffen dan maatregelen in de preventielaag 
- er wordt onderkend dat lagen zelfstandig werken op verschillende soorten tijdsschalen en zo op 
verschillende manieren kosten en baten genereren 
 
  
 

Deze extra baten, naast het direct reduceren van het overstromingsrisico naar een acceptabel risico 
van ruimtelijke maatregelen, kunnen worden gezien als: 
 
- de ruimtelijke kwaliteit 
- de samenwerking met de laag 3: ‘zelfredzaamheid’ 
- meekoppel kansen met andere ontwikkelingen/ thema’s 
- de bewustwording van professionals van het overstromingsrisico 
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Als het gaat om duurzame ruimtelijke maatregelen denken de geïnterviewden dat er een verschil in 

kansrijkheid is van de maatregelen om het overstromingsrisico te reduceren. Zo zijn er gebieden in 

Nederland, die heel diep onder water komen te staan, bijvoorbeeld de benedenkant van de Waal. 

Aangepast bouwen heeft geen nut in gebieden die meer dan 1,5 meter diep komen te staan blijkt uit 

onderzoek, en lijkt in dit soort gebieden niet kansrijk te zijn (Aerts, 2012, p.c.; Asselman, 2012, p.c. en 

Groos en Veltrop, 2012, p.c.). Hetzelfde geldt volgens Asselman (2012, p.c.) met het begrip 

‘zelfredzaamheid’ uit de derde laag., omdat overleving in deze diepe gebieden lastig wordt. 

 

Asselman (2012, p.c.) is dan ook voorstander van de ruimtelijke maatregel ‘locatiekeuze’. Een overheid 

kan volgens haar veel doen door basiskaarten aan te leveren en een risicozonering toe te passen. 

Hierdoor kan volgens haar een betere locatiekeuze worden gemaakt en kan worden voorkomen dat er 

op plekken wordt gebouwd waar men later spijt van krijgt. Aerts (2012, p.c.) vindt het ook prima om te 

kijken waar er beter wel en niet gebouwd kan worden. Hij stelt dat er meer creativiteit is dan alleen 

‘laag 1’. Zo kan volgens Aerts (2012, p.c.) inderdaad locatiekeuze als ruimtelijke maatregel worden 

gebruikt om het overstromingsrisico te verminderen, al dan niet in combinatie met een verzekering, 

kansen bieden. Compartimentering als ruimtelijke maatregel ter reducering van het 

overstromingsrisico, kan volgens Aerts (2012, p.c.); Asselman (2012, p.c.) en Groos en Veltrop (2012, 

p.c.) kansrijk zijn als het gaat om de bescherming van een belangrijke locatie binnen een dijkring, 

waardoor deze dijkring niet in zijn geheel overstroomt. Aerts (2012, p.c.) en Groos en Veltrop (2012, 

p.c.) denken dat de multifunctionele deltadijk ook een kansrijke ruimtelijke kant meebrengt: door in te 

zetten op de stevigheid van een dijk, in plaats van de hoogte van de dijk kan achter de dijk een situatie 

ontstaan die ruimtelijk opgelost kan worden. Daarnaast kan deze dijk misschien ook nog bebouwd 

worden (Aerts, 2012, p.c.). 

 

Vitale objecten zijn een andere reden om met extra ruimtelijke beschermingsmaatregelen te komen 

volgens Aerts (2012, p.c.) en Asselman (2012, p.c.). Daarnaast worden makkelijke ‘no-regret’ 

maatregelen genoemd als kansrijke maatregelen. Zo noemen Aerts (2012, p.c.); Groos en Veltrop 

(2012, p.c.) en Vlak (2012, p.c.) het verhogen van de bouwgrond als dit toch al moet gebeuren voor 

een ruimtelijke ontwikkeling als een voorbeeld van een kleine no-regret maatregel. Groos en Veltrop 

(2012) geven het voorbeeld om rotondes ‘plat’ te laten, zodat in geval van een evacuatie er gewoon 

recht overheen kan worden gereden. Noodoverloopgebieden als ruimtelijke maatregel zijn politiek 

nogal gevoelig (Groos en Veltrop, 2012, p.c.) en worden hierdoor, door de verschillende 

geïnterviewden minder kansrijk geacht. 

 

Aerts (2012) stelt dat verschillende ruimtelijke maatregelen op een creatieve manier het risico kunnen 

verminderen en dat op het moment dat het beter is om het overstromingsrisico te verminderen door 

te werken in ‘laag 2’ dat ook gewoon moet gebeuren. ‘Als er regelgeving voor laag 2 en 3 wordt 

ontwikkeld zit er veel meer moois in dan er wordt gedacht’.  

 

Om te bereiken dat waterveiligheid als belang in de ruimtelijke ordening van te voren, in plaats van na 

de planvorming, wordt meegenomen, kunnen er volgens de geïnterviewden een aantal dingen worden 

gedaan aan de planvorming. Zo stelt Kok (2012, p.c.) dat op dit moment sprake is van een vrijblijvende 

watertoets als sturingsinstrument in de ruimtelijke ordening en er iets zal moeten veranderen aan die 

sterkte van dit instrument. 
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Figuur 44: kansrijke ruimtelijke maatregelen om het overstromingsrisico te reduceren volgens de ‘waterveiligheidsexperts’ 

(bron: Rademaker, 2012) 

 

Vlak (2012, p.c.) vindt zo’n dwingende watertoets geen goed idee, maar kunnen er beter outcome-

eisen worden meegegeven (net zoals bij brandveiligheid, red.) waar een ruimtelijke ontwikkeling aan 

moet voldoen. ‘Als er een bestuurlijk onevenwichtigheid ontstaat, doordat een partij meer 

zeggenschap heeft dan de ander in een bestemmingsplan, wordt het spanningsveld voor de gemeente 

te groot. Dan kan men beter outcome eisen geven waardoor gebouwen bijvoorbeeld waterrobuuster 

worden. Deze generieke instrumenten zijn veel makkelijker dan te schuiven met de verhoudingen 

tussen partijen en dit creëert misschien ook wel minder weerstand. Dit betekent dat er met een 

watertoets en een waterschap wel over wordt nagedacht (Vlak, 2012, p.c.). Aerts (2012, p.c.) vindt dat 

het waterschap meer te zeggen moet krijgen in de ruimtelijke ordening. Volgens hem kan bij een 

ruimtelijke ontwikkeling het waterschap worden betrokken als het gaat om overstromingsrisico’s. Het 

waterschap kan dan samen met andere partijen, zoals een milieupartij, tot een soort 

beoordelingskader voor de ruimtelijke ontwikkeling komen.  

Kolen (2012) meent dat er een verschil is tussen het ontwerp en de toets in het ruimtelijk beleid. In 

een ontwerp kan men de kaders van het ontwerp definiëren, waaraan een ruimtelijke ontwikkeling 

aan zou kunnen voldoen. Een toets ligt lastiger, daarbij zou men al moeten nadenken of men hier 

eisen aan zou willen stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figuur 45: instrumentaria om maatregelen uit de laag duurzame ruimtelijke inrichting te ontwikkelen (bron: Rademaker, 

2012)

Ruimtelijke maatregelen die kansrijk kunnen zijn om het overstromingsrisico te reduceren, zijn: 
 
- het waterproof bouwen in gebieden die minder diep dan 1,5 meter zijn 
- locatiekeuzen, die op basis van een risicozonering worden gemaakt 
- compartimentering, om een belangrijk locatie binnen een dijkringdeel extra te beschermen 
- extra aandacht besteden aan vitale, belangrijke objecten  
- de creatie van noodoverloop gebieden, om andere gebieden te ontzien 
- makkelijke ‘no-regret’ maatregelen  
- multifunctionele deltadijk 
 
 

Het ruimtelijke belang waterveiligheid binnen de ruimtelijke ordening een plaats te geven, kan door: 
 
-  een handreiking over overstromingsrisico’s ruimtelijke ontwikkelingen, de mogelijkheid te geven 
om over overstromingsrisico’s na te denken (informeren over overstromingsrisico’s in de ruimtelijke 
ordening) 
- bepaalde outcome-eisen mee te geven bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarmee het resultaat van 
een ruimtelijke ingreep gebonden is aan bepaalde eisen 
- een dwingende watertoets, die keuzen binnen de ruimtelijke ontwikkeling op basis van 
overstromingsrisico’s noodzakelijk maakt 
 



 
 

 

 81 

8| Beelden en ideeën van provincie, gemeente, waterschap en 

veiligheidsregio  
 

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe de laag duurzame ruimtelijke inrichting van 

meerlaagsveiligheid eruit zou kunnen zien, op basis van de beelden en ideeën van verschillende 

experts met specifieke kennis op het gebied van waterveiligheid. Daarnaast laten de in hoofdstuk 4 

besproken veranderingen in de institutionele setting van het waterveiligheidsarrangement zien, dat er 

verschillende (nieuwe) actoren verantwoordelijk worden voor de waterveiligheid: provincie, 

waterschap, gemeenten en veiligheidsregio. In dit hoofdstuk wordt dan ook onderzocht welke beelden 

en ideeën deze overheden hebben over de invulling van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van 

meerlaagsveiligheid. De informatie ten behoeve van dit hoofdstuk is op een zelfde manier verzameld 

als de informatie die aan de basis staat van hoofdstuk 7. 

 

De opbouw van het hoofdstuk is iets anders dan de opbouw van hoofdstuk 7. Aan elk van de 

genoemde overheden is een paragraaf gewijd. In paragraaf 8.1 komen als eerste de beelden en ideeën 

van provincies over meerlaagsveiligheid aan bod. Paragraaf 8.2 gaat in op de beelden en ideeën van 

ambtenaren werkzaam bij gemeenten. In paragraaf 8.3 wordt ingaan op de beelden en ideeën van een 

waterveiligheidsexpert van het waterschap Rivieren. In paragraaf 6.4 komen de beelden en ideeën van 

een professional van de veiligheidsregio Gelderland-Midden aan bod.  

 

8.1| De provincie (op basis van interviews met Marjolein Braam (provincie Utrecht), Nathalie 

Hoppenbrouwers (provincie Gelderland) en Cees Kamphuis (IPO))  

In de benadering meerlaagsveiligheid krijgen provincies een verantwoordelijke taak doordat de 

provincie de taak heeft om landelijke maatregelen en doelen om te zetten naar regionaal beleid. 

Daarnaast wordt de provincie gezien als de gebiedsregisseur in de ruimtelijke ordening en heeft deze 

daarom een vooraanstaande taak in de uitvoering van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van 

meerlaagsveiligheid.  

 

De provincies merken duidelijk dat er twee stromingen in de discussie over meerlaagsveiligheid 

bestaan: de stroming die de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ en de laag ‘rampenbeheersing’ als 

aanvullend ziet, en de stroming die denkt dat er een wisselwerking is tussen deze lagen (Braam, 2012). 

Voor provincies is deze keuze relevant. Provincies krijgen in het eerste geval een soort 

inspanningsverplichting, maar dan blijft het Rijk wel verantwoordelijk. In het tweede geval worden 

provincies (maar ook gemeenten en veiligheidsregio’s) mede verantwoordelijk (Kamphuis, 2012, p.c.). 

Provincies zijn nog in dubio voor welke keuze zij moeten gaan, maar meestal zijn zij wel positief 

kritisch over meerlaagsveiligheid, zonder te denken dat het een wondermiddel is (Kamphuis, 2012, 

p.c.). Vooral op bestuurlijk niveau wordt vaak gezegd: er moet worden gekeken of via 

meerlaagsveiligheid winst valt te halen (Kamphuis, 2012, p.c.). Er is dus wel draagvlak vanuit de 

provincie voor een bepaalde verantwoordelijkheid van meerlaagsveiligheid, maar dan moet het wel 

winst opleveren (Hoppenbrouwers, 2012, p.c. en Kamphuis, 2012, p.c.). Provincies vinden het logisch 

dat de toepassing van meerlaagsveiligheid op regionaal niveau plaats moet vinden en dat provincies 

daardoor de aangewezen instantie zijn om slimme maatregelen te verzinnen en dus de lead krijgen in 

de meerlaagsveiligheid. Provincies erkennen dat de complexiteit binnen het waterveiligheidsbeleid 

wel groot wordt. Doordat er meer partijen aan tafel zitten, bestaat het risico dat men naar elkaar gaat 
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kijken: wie doet nou wat? Maar provincies ervaren de samenwerking tussen verschillende 

overheidsorganisaties over het algemeen als positief (Braam, 2012, p.c.). 

 

Provincies zien in het financieringsvraagstuk een groot knelpunt. Er is nog geen richtlijn over de 

omgang met mee koppelkansen in de ruimtelijke ordening, als het overstromingsrisico aantoonbaar 

verkleind wordt. Moet de provincie of het Rijk voor de kosten gaan opdraaien (Kamphuis, 2012, p.c.) 

of moeten de kosten worden doorgeschoven naar de projectontwikkelaar (Braam, 2012)? Provincies 

zien mogelijkheden vanuit voor financiering vanuit het Deltafonds, waaruit ook maatregelen in de 

lagen 2 en 3 gefinancierd kunnen worden (Hoppenbrouwers, 2012, p.c. en Kamphuis, 2012, p.c.). Het 

wordt door de provincies logisch geacht dat het waterschap en het Rijk dan gaan meebetalen aan 

maatregelen binnen deze lagen. Daarnaast ziet men wel kansen om met instrumenten als 

verordeningen en structuurvisies aan te geven wat er moet gebeuren in de laag ‘duurzame ruimtelijke 

inrichting’. Dit kan daarna worden doorvertaald naar bestemmingsplannen van gemeenten. Of dit op 

een ‘harde’ manier of een ‘zachte’ manier moet worden geregeld, hangt af van de keuze voor een 

aanvullende of uitwisselende invulling van meerlaagsveiligheid. Bij een aanvullende invulling kunnen 

beter zachtere afspraken worden gemaakt in de trend van: ‘hou rekening met het overstromingsrisico’ 

en ‘je mag hier ontwikkelen, mits…’. Als men gaat uitwisselen en de verantwoordelijkheid verdeelt, 

dan moet men de afspraken in de ruimtelijke ordening juridisch hard maken en vast leggen, anders 

wordt het niks. Dit zou dan kunnen gebeuren vanuit de eerder besproken huidige ruimtelijke 

instrumenten, maar ook via een watertoets. Vanuit een watertoets zouden overstromingsrisico’s al 

eerder op de ruimtelijke agenda kunnen komen te staan. Dit kan ook nodig zijn als men op een andere 

manier initiatief wil nemen voordat een bestemmingsplan tot stand komt. Provincies opteren zelf 

meer op een laag 2 en 3 aanvullend op de huidige preventie (Braam, 2012, p.c; Hoppenbrouwers, 

2012, p.c.) en Kamphuis, 2012, p.c.) en zijn vooral bang dat het Rijk verantwoordelijkheden van zich af 

probeert te schuiven (Kamphuis, 2012, p.c.).Volgens Hoppenbrouwers (2012, p.c.) zou door middel 

van de risico analyse, hotspots moeten worden geïdentificeerd waar laag 2 en 3 dan aanvullend een 

bijdrage aan kunnen leveren om effectief het overstromingsrisico te verkleinen.   

 

Daarnaast wordt er volgens provincies op interprovinciaal niveau te weinig gepraat over wat nou 

kansrijke maatregelen zijn in de duurzame ruimtelijke inrichting. De provincie Utrecht en de provincie 

Overijssel worden gezien als provincies die het verst zijn in de invulling van deze laag, door 

overstromingsrisico’s in kaart te brengen en procesvoorschriften te maken om het bewustzijn op 

overstromingsrisico’s van de professionals in de ruimtelijke ordening te vergroten. In zo’n visie zou een 

provincie dan kunnen vaststellen op welke maatregelen zij wil inzetten. Zij proberen het daarnaast 

mogelijk te maken om in de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ te werken. De provinciale 

structuurvisie is een instrument om overleg met waterbeheerders te bewerkstelligen. Langzaam maar 

zeker wordt er meer van té voren nagedacht over waterveiligheid in de ruimtelijke ordening (Braam, 

2012, p.c..). Daarnaast zien provincies mogelijkheden voor maatregelen die met kwetsbare en vitale 

objecten te maken hebben (Hoppenbrouwers, 2012, p.c. en Kamphuis, 2012, p.c..) omdat deze het 

overstromingsrisico erg kunnen beïnvloeden. De provincie Utrecht praat hier veel over met 

waterleidingbedrijven en elektriciteitsbedrijven (Braam, 2012, p.c.). Ook compartimentering wordt 

kansrijk gezien. Het nadeel daarvan is dat het bestuurlijk lastig uit te leggen valt waarom de ene kant 

van de dijkring extra beveiligd wordt en aan de andere kant een onveiligere situatie ontstaat. Wel 

denken provincies dat er interessante combinaties met waterveiligheid en gebiedsontwikkeling 

kunnen worden gelegd (Braam, 2012, p.c; Kamphuis, 2012, p.c.), zodat ruimtelijke kwaliteit meteen 
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betrokken kan worden in de maatregelen. Het voordeel van een koppeling tussen gebiedsontwikkeling 

en waterveiligheid is dat er verschillende geldstromen bij elkaar kunnen komen (Hoppenbrouwers, 

2012, p.c.). Ook voor het inrichten van laag 3 ziet men ruimtelijke ordening als een randvoorwaarde. 

Zonder de goede inrichting van een gebied is zelfredzaamheid, maar ook evacuatie een lastige opgave. 

Rampenbeheersing is afhankelijk van de ruimtelijke inrichting.  

 

Provincies maken zich wel zorgen over de kosteneffectiviteit van de maatregelen in de laag ‘duurzame 

ruimtelijke inrichting’ ten opzichte van maatregelen in de preventie. Daarnaast zien provincies ook 

problemen met bestaande bebouwing. Deze kunnen nu niet ineens waterrobuust worden gemaakt. De 

laag duurzame ruimtelijke inrichting is een kwestie van lange adem, waar men 50 jaar redelijk stabiel 

aan moet werken om iets te bereiken. Daarnaast is het op sommige plaatsen helemaal niet mogelijk 

om in de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ te werken, door de gebiedskarakteristieken (Braam, 

2012, p.c.). Daarnaast zouden provincies graag kostenplaatjes van verschillende ruimtelijke 

maatregelen willen, waardoor de maatregelen makkelijker kunnen worden afgewogen.  

 

8.2| De gemeente (op basis van interviews met Ronald Bos (gemeente Arnhem), Teus Gijzel 

(VNG/VNR), Ine van den Hurk (gemeente Tiel) en Ton Verhoeven (gemeente Nijmegen)) 

Ook de gemeente is een belangrijke speler in het ruimtelijke ordeningsspel. Zij hebben vaak lokale 

belangen voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar moeten hun bestemmingsplan aanpassen aan de 

structuurvisies van de provincie. Vanuit gemeentelijk perspectief wordt meerlaagsveiligheid als een 

verbreding van het huidige waterveiligheidsbeleid gezien. Gemeenten zien kansen voor 

meerlaagsveiligheid, omdat er in de ruimtelijke ordening vanuit waterveiligheid meer kan worden 

meegenomen. Daarom hebben bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen zich aangemeld voor een pilot 

(Verhoeven, 2012, p.c.). Het risico in wijken van deze riviergemeenten is op sommige plaats vrij groot 

(Bos, 2012, p.c.). Meerlaagsveiligheid betekent dan dat het waterveiligheidsvraagstuk op een andere 

manier bekeken wordt. Vanuit gemeenten wordt vaak graag gezien dat de basisveiligheid in laag 1 

geboden wordt en laag 2 en laag 3 aanvullend zijn (Gijzel, 2012, p.c.). Maar in sommige gevallen 

zouden gemeenten ook buitendijks een ruimtelijke ontwikkeling willen realiseren via door 

meerlaagsveiligheid meegekoppeld kan worden aan een dijkversterking. In zo’n voorbeeld kan er dus 

sprake zijn van een wisselwerking tussen  lagen (van den Hurk, 2012, p.c.).  

 

Het probleem is dat ambtenaren, maar vooral de bestuurders in veel gemeenten nog niet bewust zijn 

hoe groot en serieus de overstromingsrisico’s voor bepaalde gebieden zijn (Bos, 2012, p.c.; Gijzel, 

2012, p.c. en Verhoeven, 2012, p.c..). Gemeenten beginnen pas bewust te worden als het een 

probleem wordt binnen hun gemeentegrenzen, anders zijn ze er nog niet mee bezig, 

meerlaagsveiligheid gaat voor gemeenten pas leven als het gekoppeld wordt aan een project. (Gijzel, 

2012, p.c.).  

 

Als het gaat over de verdeling van verantwoordelijkheden in meerlaagsveiligheid vinden gemeenten 

dat de provincie de leading partner is. Opvallend is, dat vooral riviergemeenten voor zichzelf wel een 

taakstelling binnen het waterveiligheidsbeleid zien. Voor hen is 1993 en 1995 nog dichtbij (Gijzel, 

2012, p.c.). In hun beleving zijn aanvullende maatregelen in laag 2 en 3 nadrukkelijk iets wat door de 

driehoek provincie, gemeente en waterschap moet worden geregeld (Verhoeven, 2012, p.c.). Maar het 

is de taak van de provincie om de regie te pakken en zaken af te stemmen (Bos, 2012, p.c.). Normen en 

veiligheidsniveaus moeten volgens gemeenten echter door het Rijk worden bepaald. Hoe daarna 
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zaken worden opgelost kan decentraal aan de regio worden overgelaten. Dit kan dan door gemeenten 

in de regio worden gedaan (Bos, 2012, p.c.). Gemeenten stellen dat, om meerlaagsveiligheid te laten 

werken samenwerking tussen provincie, gemeenten, waterschap en veiligheidsregio belangrijk is. Zo 

kunnen gemeenten en provincie niet uit zichzelf een laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ opzetten, 

maar is ook samenwerking met het waterschap gewenst. Waterveiligheidsbelangen moeten dan in de 

ruimtelijke ordening worden meegenomen en misschien moet het waterschap dan ook wel een 

ruimtelijke speler gaan worden (Verhoeven, 2012, p.c.) Het wordt dan zoeken wie de ruimtelijke 

ontwikkeling gaat betalen, maar dat wordt dan volgens van den Hurk (2012, p.c.) een samenwerking 

tussen gemeente, waterschap en markt. Het geld dat niet in de dijk wordt gestopt, kan dan naar de 

laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ (Bos, 2012, p.c. en Verhoeven, 2012, p.c.). Voor de sturing van 

deze ruimtelijke maatregelen verwachten gemeenten ook ruimtelijke instrumenten, bijvoorbeeld een 

bestemmingsplan met wonen, met meerlaagsveiligheid (Bos, 2012, p.c.). Door eisen te stellen aan een 

bestemmingsplan of aan ruimtelijke ontwikkeling kan volgens gemeenten een aantoonbaar veiliger 

gebied worden gecreëerd. De watertoetsprocedure is een procedure die volgens Bos (2012, p.c.) en 

Verhoeven (2012, p.c.) te ver naar achter in het planologische proces zit en naar voren gehaald moet 

worden.  

 

Gemeenten zien veel kansen voor maatregelen in de ruimtelijke ordening om haar inwoners te 

beschermen tegen overstromingen. Vooral de bescherming van vitale en kwetsbare objecten wordt 

gezien als iets dat ontzettend belangrijk is (Bos, 2012, p.c; Gijzel, 2012 p.c. en Verhoeven, 2012, p.c..) 

Daarnaast zijn zonering op basis van risico’s en compartimentering ook belangrijke mogelijke 

ruimtelijke maatregelen. Het wordt lastig als je bouweisen wil gaan stellen, of floodproof wil gaan 

bouwen in gebieden die uiteindelijk niet regelmatig overstromen. Dan is het ‘nut’ van de maatregel 

niet groot genoeg (Gijzel, 2012, p.c..) en wordt er niks meer verkocht (Bos, 2012, p.c. en van den Hurk, 

2012, p.c..). Zonering biedt volgens Bos (2012, p.c.) kansen door de ontvolking van gebieden. Deze 

kunnen onder water gezet worden in plaats van leefbaar gehouden te worden. Een andere kans die er 

is voor ruimtelijke maatregelen, is om in te spelen op de economische crisis. Doordat ontwikkelingen 

vertraagt zijn, kunnen er extra, nieuwe eisen worden gesteld aan ruimtelijke ontwikkelingen 

(Verhoeven, 2012, p.c.). Daarnaast wordt er ook binnen gemeenten een koppeling tussen laag 3 en 

laag 2 verondersteld. ‘Laag 3 los je op door een goede laag 2, als je laag 2 niet goed voor elkaar hebt 

dan kan je evacuatie dramatisch verlopen (Bos, 2012, p.c.)’. 

 

Het grootste voordeel van meerlaagsveiligheid wordt door gemeenten de koppeling met 

gebiedsontwikkelingen gezien. Door verschillende belangen samen te laten gaan ontstaat een mooie, 

betaalbare oplossing om bepaalde gebieden te ontwikkelen. Daarnaast levert ruimtelijke inrichting en 

water altijd extra baten op, bijvoorbeeld natuur, recreatie en waterkansen. Maar dan moeten deze 

kansen ook benoemd worden (Bos, 2012, p.c. en Verhoeven, 2012, p.c.). Ook van den Hurk (2012, p.c.) 

geeft aan dat gebiedsontwikkeling op deze manier kansen geeft om de waterveiligheid te vergroten. In 

Tiel wordt met de ontwikkeling van een bebouwbare Deltadijk eigenlijk hetzelfde gedaan (van den 

Hurk, 2012, p.c.). Deze stapeling van baten en de zoektocht naar meekoppelkansen wordt door 

gemeenten erg belangrijk gevonden. 
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8.3| Het waterschap (op basis van een interview met Evert Hazenoot van (waterschap Rivieren)) 

Ook het waterschap ziet in meerlaagsveiligheid een combinatie van maatregelen om op een bepaalde 

manier gebieden te beschermen tegen hoogwater, maar vraagt zich af of er wel wat moet veranderen. 

Preventie heeft Nederland heel veel welvaart gebracht en een verandering is misschien helemaal niet 

noodzakelijk. Het probleem is verder dat ruimtelijke ordening in waterveiligheid een dure oplossing is 

en ook minder efficiënt lijkt te zijn dan preventiemaatregelen. Maar als de kosten buiten beschouwing 

worden gelaten dan is het nemen van ruimtelijke maatregelen voor waterveiligheid valide (Hazenoot, 

2012, p.c.). Het is ook belangrijk dat er bij meerlaagsveiligheid afspraken worden gemaakt, wat wordt 

verwacht van de lagen 1, 2 en 3. Volgens het waterschap is het soms helemaal niet haalbaar om via 

ruimtelijke maatregelen hetzelfde beschermingsniveau te halen en is het misschien geen goede zaak 

dat een waterschap een hindermacht wordt voor een ruimtelijke ontwikkeling, door een bindende 

watertoets. Soms is het utopisch om te verwachten dat waterveiligheid boven andere belangen wordt 

gewaardeerd. Maar het is in de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ misschien wel wenselijk dat een 

gemeente of provincie een afweging maakt ten aanzien van de verschillende gevaren die bij een 

ruimtelijke ontwikkeling bestaan en dat wordt gemotiveerd waarom er een keuze ten opzichte van 

waterveiligheid wordt gemaakt. Op dat moment wordt er ook samen nagedacht over de 

waterveiligheid. Er zal een instrument moeten komen waardoor waterbelangen in ieder geval 

zwaarder mee gaan tellen in de ruimtelijke ordening, maar dat gemeente en provincie wel 

verantwoordelijk voor de afweging blijven. 

 

Het waterschap vindt laag 2 prima en het discussiëren waard als het rendabel is. Vooral vitale objecten 

en floodproof bouwen ziet het waterschap als kansrijke maatregelen. Daarnaast kan bij een integrale 

gebiedsontwikkeling volgens het waterschap ook naar andere baten, zoals ruimtelijke kwaliteit 

worden gekeken. Maar het waterveiligheidsbudget van het waterschap zou hier niet aan moeten 

worden uitgegeven. Die zijn hier niet verantwoordelijk voor, dat is alleen de ruimtelijke ordening. 

Financiering vanuit het waterschap kan alleen als het netto iets oplevert voor het waterschap. In dat 

geval moeten de baten van de maatregelen in de ruimtelijke inrichting in kaart worden gebracht en 

dat gedeelte gecompenseerd worden.  

 

8.4| De veiligheidsregio (op basis van een interview met Meine Jacobi (veiligheidsregio Gelderland 

Midden)) 

De veiligheidsregio kijkt weer vanuit een ander perspectief naar meerlaagsveiligheid. Deze organisatie 

kent twee taken: de calamiteitenbestrijding en de risicobeheersing. Voor de veiligheidsregio is 

meerlaagsveiligheid dus niet iets nieuws, aangezien vanuit de risicobeheersing de veiligheidsregio 

adviseert om risico’s te verkleinen en calamiteitenbestrijding begint als er daadwerkelijk een ramp 

gebeurd. De veiligheidsregio is dan ook met name verantwoordelijk voor de derde laag van 

meerlaagsveiligheid: de rampenbeheersing. Veiligheidsregio’s moeten beter worden aangesloten in de 

meerlaagsveiligheid, zodat men ook mee kan denken in de ruimtelijke ordening. Op dit moment 

hebben veiligheidsregio’s alleen een wettelijke taak ter advisering voor externe veiligheid en mogen 

veiligheidsregio’s ongevraagd advies leveren als het gaat om andere risico’s. En zelfs dan, wordt de 

veiligheidsregio pas benaderd over een plan als het ontwerp-plan er al ligt, in plaats dat het in een 

vooroverleg over ruimtelijke plannen betrokken wordt (Jacobi, 2012, p.c.). En dat terwijl er bij de 

veiligheidsregio’s wel veel kennis ligt over risico’s. Het is belangrijk dat veiligheidsregio’s ook meer 

gaan adviseren over risico’s in de ruimtelijke ordening, dus ook over waterrisico’s. In de regio 

Gelderland-Midden staan overstromingsrisico’s het hoogst in het risicoprofiel. Eerder betrokken 
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worden in de planvorming en ontwerpend denken is dan de uitdaging. Dat kan vooral door te kijken 

naar vluchtplaatsen waar mensen naartoe kunnen gaan en of wegen kunnen functioneren als 

vluchtwegen. Daarnaast kunnen veiligheidsregio’s adviseren over de bescherming van vitale objecten 

en kwetsbare infrastructuur. De vraag is of veiligheidsregio’s niet geholpen worden door goede 

afspraken in laag 2. Als in de laag duurzame ruimtelijke inrichting een aantal maatregelen worden 

getroffen, hoeft er door veiligheidsregio’s in noodsituaties minder mensen worden geëvacueerd. 

Alleen zij die niet zelfredzaam zijn moeten in een noodsituatie dan worden gered. Op dat moment valt 

er winst te halen in de ruimtelijke inrichting door in de rampenbeheersing maatregelen niet te hoeven 

doen. 

 

De veiligheidsregio krijgt pas verantwoordelijkheid als er een overstroming plaatsvindt. Op dat 

moment worden er op bestuurlijk niveau beslissingen gevraagd van burgermeesters en dijkgraven.  
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9| Overstromingsrisico bewuste ruimtelijke planning 
 
Dit slothoofdstuk vormt de conclusie van het onderzoek. In dit hoofdstuk zal in paragraaf 9.1 antwoord 

worden gegeven op de in paragraaf 1.2 gepresenteerde de onderzoeksvraag. Vervolgens worden in 

paragraaf 9.2 enkele aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het onderzoek. Ten slotte omvat 9.3 

een reflectie van het onderzoek, waarbij enkele kritische kanttekeningen worden gemaakt en 

uitgewerkt. 

 
9.1| Conclusies 

In dit onderzoek is een studie naar de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van meerlaagsveiligheid 

gedaan. Door verschillende natuurlijke, technische en economische veranderingen is de Nederlandse 

hoogwateropgave voor het jaar 2100 vergroot. Om deze opgave aan te gaan, wordt er door het Rijk 

ingezet op mogelijkheden van ‘meerlaagsveiligheid’. Meerlaagsveiligheid stelt dat maatregelen in de 

preventie, de duurzame ruimtelijke inrichting en in de rampenbeheersing het overstromingsrisico 

kunnen reduceren tot een acceptabel risico. Dit zorgt dus voor de aanname dat een goede ruimtelijke 

inrichting (vanuit waterveiligheidsperspectief) de potentiële schade en slachtoffers van een 

overstroming kan beperken. Doordat er veel onduidelijkheid heerst over wat er in deze laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’ moet gebeuren, is dit onderzoek gedaan met het doel om een 

handreiking te geven over hoe de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ eruit zou kunnen gaan zien, 

door scherper te krijgen welke bijdrage ruimtelijke maatregelen kunnen leveren aan de benadering 

meerlaagsveiligheid. Daarnaast wordt getracht om inzicht te verschaffen over de 

verantwoordelijkheidsverdeling die hieruit volgt en op welke manier ruimtelijke maatregelen sturing 

en financiering zouden moeten kunnen krijgen. 

 

In deze paragraaf is het zaak om antwoord te geven op de onderzoeksvraag: ‘op welke manier kan de 

laag duurzame ruimtelijke inrichting van meerlaagsveiligheid worden vormgegeven?’ op basis van de 

voorgaande hoofdstukken. De beantwoording van deze vraag is complex en lastig en is afhankelijk van 

de mate waarin meerlaagsveiligheid wordt geadopteerd in het Nederlandse waterveiligheidssysteem. 

Er leven twee stromingen over meerlaagsveiligheid, in de literatuur, de ‘Amsterdamse’ visie en de 

‘Delftse’ visie genoemd. De ‘Amsterdamse’ visie ziet meerlaagsveiligheid als een 

waterveiligheidsstrategie die op een integrale, uitwisselende manier moet worden uitgevoerd. De 

‘Delftse’ visie beschouwt meerlaagsveiligheid als een strategie, waar er wordt ingezet op maatregelen 

uit de laag ‘preventie’ en waarbij de lagen ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ en ‘rampenbeheersing’ in 

principe aanvullend zijn. De insteek waarop meerlaagsveiligheid benaderd wordt is afhankelijk van de 

manier waarop de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ wordt vormgegeven. 

 

9.1.1| De ‘laag duurzame ruimtelijke inrichting’ 

Er wordt verondersteld dat de ruimtelijke inrichting de potentiële schade en slachtoffers van een 

overstroming kan beperken. Naast de veronderstelling dat ruimtelijke inrichting het 

overstromingsrisico kan beperken of reduceren, kunnen ruimtelijke maatregelen ook kosteneffectief 

zijn of verschillende andere baten opleveren. Er is alleen sprake van kosteneffectiviteit, als: 

 ruimtelijke maatregelen minder kosten dan maatregelen in de preventielaag 

 ruimtelijke maatregelen meer baten verschaffen dan maatregelen in de preventielaag 
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 er wordt onderkend dat lagen zelfstandig ten opzichte van elkaar werken op verschillende 

tijdschalen en dat er zo op verschillende manieren kosten en baten worden gegenereerd 

 

Deze extra baten, die door ruimtelijke maatregelen kunnen worden gecreëerd, kunnen worden gezien 

als: 

 ruimtelijke kwaliteit 

 een koppeling met de laag ‘zelfredzaamheid’ 

 mee koppelkansen met andere ontwikkelingen/ thema’s 

 de bewustwording van professionals van het overstromingsrisico 

 

Op dit moment werkt de ruimtelijke ordening zo, dat deze een afweging maakt tussen belangen die 

een aanspraak maken op de schaarse ruimte. Door de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ moet er 

worden bereikt dat in deze ruimtelijke afwegingen ook naar waterveiligheid of overstromingsrisico’s 

wordt gekeken. Het doel van het ruimtelijke meerlaagsveiligheid spoor is dus om waterveiligheid of 

overstromingsrisico’s zo vroeg mogelijk in het ruimtelijke planproces te betrekken, iets wat tot dit 

moment nog niet gebeurt.  

 

Daarnaast kunnen al voorlopige conclusies worden gedaan over de kansrijkheid van ruimtelijke 

maatregelen op basis van de interviews. Als men de maatregelen indeelt op basis van clusters, 

besproken in hoofdstuk 5, kunnen de volgende maatregelen worden onderscheiden: 

 bij locatiekeuzen valt er winst te behalen, als deze op basis van een risicozonering worden 

gemaakt 

 floodproof bouwen is alleen kansrijk in gebieden die minder dan 1,5 meter diep zijn 

 compartimentering van gebieden kan een dijkringdeel extra beschermen, maar het nadeel 

ontstaat dat het andere dijkringdeel minder veilig wordt 

 gebieden kunnen worden ontzien, door de creatie van noodoverloopgebieden 

 de bescherming van vitale en kwetsbare objecten 

 ‘no-regret’ maatregelen 

 

9.1.2| Instrumentarium als meerlaagsveiligheid uitwisselbaar is 

Als maatregelen in de meerlaagsveiligheid uitwisselbaar zijn, dan moeten maatregelen uit de laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’ het doel hebben om een bepaald (basis)veiligheidsniveau te 

bereiken. In dat geval verschuiven een aantal taken en verantwoordelijkheden binnen de 

overheidsinstanties. Naast het Rijk en het waterschap, krijgen ook de gemeente, de provincie en de 

veiligheidsregio taken en verantwoordelijkheden in de waterveiligheid. Het Rijk en het waterschap 

blijven dan verantwoordelijk voor de preventie; provincie, gemeente en veiligheidsregio worden dan 

verantwoordelijk voor de gevolgenbeperking (de lagen ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ en 

rampenbeheersing). In dat geval moet financiering via sectorale budgetten samen worden geregeld en 

leidt dit tot een integrale aanpak. Daarnaast moet de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ op harde 

eisen kunnen worden afgerekend. Deze moeten afdwingbaar worden gemaakt door ‘harde’ 

instrumenten, zoals door provinciale verordeningen, waarin overstromingsrisico’s zijn opgenomen en 

een duidelijke, sturende watertoets, die waterbelangen beschermt. Op deze manier kan een 

waterschap of het Rijk een hindermacht worden in de ruimtelijke ordening als niet aan de watereisen 

wordt voldaan.  
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9.1.3| Instrumentarium als meerlaagsveiligheid aanvullend is 

Indien maatregelen uit de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ als aanvullend worden beschouwd op 

preventie, dan stelt het Rijk een basisveiligheidsniveau vast die door preventie bereikt moet kunnen 

worden bereikt. Daarnaast moet dat een waterrobuuste ruimtelijke inrichting in combinatie met een 

rampenbeheersing op touw moet worden gezet, richting het jaar 2100 toe. Dit kan door te wijzen op 

waterveiligheidsbelangen, die vroeg in het ruimtelijk planproces naar voren komen. De meerkosten 

die gemaakt worden door het aantoonbaar waterveiliger maken, kunnen worden gefinancierd vanuit 

het Deltafonds. In plaats van in te zetten op ‘harde’ instrumenten kan er op andere manieren borging 

worden gezocht om waterveiligheid en overstromingsrisico’s als belang zo vroeg mogelijk in het 

planproces te betrekken. Dit zou kunnen door een handreiking te bieden omtrent 

overstromingsrisico’s, om zo de mogelijkheid te creëren om over overstromingsrisico’s na te denken. 

Of er kunnen bepaalde outcome- of proceseisen worden meegegeven bij ruimtelijke ontwikkelingen, 

waardoor het resultaat van een ruimtelijke ingreep gebonden is aan bepaalde eisen of dat er wordt 

nagedacht over de consequenties van een ruimtelijke ingreep voor het overstromingsrisico. Dit 

betekent niet dat bepaalde regels worden afgedwongen, maar geeft het belang waterveiligheid wel 

borging in het ruimtelijke proces.  

 

9.2| Aanbevelingen 

Om te zorgen dat een laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ werkt, worden in deze paragraaf 

aanbevelingen gedaan, op basis van de interviews en conclusies van het onderzoek. Sommige van deze 

aanbevelingen zijn interessant voor de werking van de benadering meerlaagsveiligheid in het 

algemeen, andere aanbevelingen zijn relevanter voor de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ in het 

bijzonder.  

 

Aanbeveling 1: Geef aan wat het beschermingsniveau moet zijn! 

Zo komt in de interviews, uitgewerkt in hoofdstuk 7.1 naar voren dat er als eerste een beslissing over 

het beschermingsniveau moet vallen. Deze basisveiligheid is dan een richtlijn waar naartoe gewerkt 

moet worden. Maatregelen in de verschillende lagen van meerlaagsveiligheid kunnen niet worden 

genomen, als men nog geen idee heeft naar welk niveau moet worden gestreefd. 

 

Aanbeveling 2: Is meerlaagsveiligheid aanvullend of inwisselbaar? 

Daarnaast is uit verschillende interviews op te maken dat moet worden afgesproken op welke manier 

meerlaagsveiligheid moet worden ingevuld: integraal of aanvullend. Pas als deze keuze is gemaakt, 

kunnen maatregelen in de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ worden uitgevoerd. Uit hoofdstuk 8 

blijkt dat provincies, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s een voorkeur hebben voor een 

aanvullende vorm van meerlaagsveiligheid, waarbij de eerste laag, preventie, de basisveiligheid dekt. 

 

Aanbeveling 3: Verzin een financieringsmogelijkheid voor maatregelen uit laag 2 en 3, die het belang 

waterveiligheid dienen!  

In dit onderzoek wordt door de geïnterviewden verondersteld dat het waterrobuust maken van 

ruimtelijke maatregelen ruimtelijke processen duurder maakt, maar dat als ze aantoonbaar de 

waterveiligheid vergroten, ze ook (deels) gefinancierd dienen te worden vanuit het Deltafonds. Zo kan 

niet alleen de laag ‘preventie’ gefinancierd worden uit het nationale Deltafonds, maar kan er ook 

worden ingezet op ruimtelijke maatregelen. Een andere mogelijkheid is dat degene die de 

maatregelen wil, betaalt. 
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Aanbeveling 4: Breng ALLE kosten en ALLE baten van ruimtelijke maatregelen in kaart!  

In dit onderzoek wordt door geïnterviewden vaak verondersteld dat maatregelen uit de laag 

‘duurzame ruimtelijke inrichting’ op kosteneffectief niet uit kunnen ten opzichte van maatregelen uit 

de laag ‘preventie’. Het probleem is echter dat er nog geen inzicht is in de kosten van ruimtelijke 

maatregelen. Daarnaast wordt in interviews terecht opgemerkt dat ruimtelijke maatregelen 

verschillende baten opleveren en dat deze kosten en baten over een aantal jaar kunnen worden 

gespreid (Vlak, 2012, p.c.). Het is zaak om daardoor alle kosten en alle baten van ruimtelijke 

maatregelen inzichtelijk te maken, zodat er een duidelijkere afweging kan worden gemaakt tussen de 

verschillende lagen. 

 

Aanbeveling 5: Geef duidelijke kader wie voor welke maatregelen verantwoordelijk is!  

In hoofdstuk 8, maar ook zeker paragraaf 7.2 komt naar voren dat een verandering in het systeem kan 

leiden tot een complexe taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Het is daarom zaak om taken en 

verantwoordelijkheden te scheiden en duidelijk te maken welke instantie waar verantwoordelijk voor 

is. Vanuit taken en verantwoordelijkheden kan er dan worden onderhandeld en samengewerkt aan 

duurzame meerlaagse veiligheidsoplossingen.  

 

Aanbeveling 6: Creëer bewustzijn van het overstromingsrisico bij de ruimtelijke ordenaar!  

Uit paragraaf 7.3 komt naar voren dat de essentie van de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ is dat 

waterveiligheid, als belang, een borging krijgt binnen de gebiedsinrichting. Stimuleer daarom integrale 

gebiedsontwikkeling met een waterveiligheidsbril, breng het waterveiligheidsbelang in de 

planvormingfase al in kaart. Volgens provincies en gemeenten (hoofdstuk 8) kan dit meekoppelkansen 

bieden met lopende ruimtelijke processen en projecten en misschien wel leiden tot een 

waterrobuuste ruimtelijke gebiedsinrichting. 

 

Aanbeveling 7: Betrek waterschappen en veiligheidsregio’s al in de planvormingfase van een 

ruimtelijk proces, niet als hindermacht, maar als adviseur!  

Om te bereiken dat in de ruimtelijke ordening naar het overstromingsrisico gekeken wordt, moeten 

partners met risicokennis in een zo’n vroeg mogelijke fase van het ruimtelijke planproces worden 

betrokken. Jacobi (2012, p.c.) stelt dat de veiligheidsregio expertise heeft, via haar risicobeheersing 

kant, maar dat men nog niet vaak genoeg als adviseur worden betrokken in deze processen. Op deze 

manier kan een veiligheidsregio zelf ook beter te werk gaan. Ook gemeenten en waterschap geven in 

hoofdstuk 8 aan dat het gewenst is, dat deze partners vaker in een vroeg stadium van een planproces 

worden betrokken.  

 

Aanbeveling 8: Lever instrumentaria of afwegingskaders voor waterrobuustheid aan, waaraan 

ruimtelijke ontwikkelingen kunnen of moeten voldoen! 

Om het belang van het overstromingsrisico te borgen in de ruimtelijke ordening en deze te laten 

vertegenwoordigen door organisaties als waterschap en veiligheidsregio, is het misschien verstandig 

om instrumentaria of afwegingkaders op te stellen. Dit kan door een handreiking overstromingsrisico’s 

(Braam, 2012, p.c.), outcome-eisen op te stellen (Vlak, 2012), of door waterschappen en organisaties 

meer zeggenschap te geven in de ruimtelijke ordening. Er ligt wel een gevaar dat, door te harde eisen 

en instrumentaria te stellen of te gebruiken, het waterbelang een hindermacht kan worden in 



 
 

 

 91 

ruimtelijke processen. Belangrijk is om van te voren te bepalen in welke mate deze instrumentaria 

echt ruimtelijke projecten mogen blokkeren. 

 

Aanbeveling 9: Denk na over de nazorgfase!  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat er gedachten leven over het opstarten van een 

waterveiligheidsverzekering (Aerts, 2012, p.c.). Verder komt uit de interviews naar voren dat de fase 

van nazorg, op het moment dat een overstroming heeft plaats gevonden, meer aandacht behoeft. Uit 

interviews met provincies en waterveiligheidsdeskundigen kan worden afgeleid dat meer onderzoek 

naar de nazorgfase en verzekeren nodig is. 

 

Aanbeveling 10: Vergeet, in gebiedsontwikkelingen, het doel ‘waterveiligheid’ niet!  

Het is van belang dat investeringen in gebiedsontwikkeling vanuit waterveiligheid effectief het 

overstromingsrisico reduceert. Anders is het, uit waterveiligheid perspectief gezien, een waardeloze 

investering (Kok, 2012, p.c.). Waterveiligheid wordt vanuit het waterschap geborgd en ruimtelijke 

ordening hoeft hier niet uit gefinancierd te worden, tenzij het echt iets oplevert voor de 

waterveiligheid. 

 

Aanbeveling 11: Verbeter het contact tussen de organisaties van de ambtelijke ruimtelijke 

ordeningswereld en de veiligheidsregio! 

Uit interviews met gemeenten en veiligheidsregio bleek dat de ambtelijke ruimtelijke tak en de 

veiligheidsregio niet op elkaar zijn afgestemd. Daarom, naast de aanbeveling om veiligheidsregio’s al in 

de planvormingfase van een ruimtelijk proces te betrekken, ook de aanbeveling om het contact tussen 

veiligheidsregio en de ambtelijke ruimtelijke tak beter te versterken. 

 

9.3| Reflectie 

Uiteindelijk is het voor wetenschappelijk onderzoek belangrijk, dat in de slotparagraaf kritisch wordt 

gekeken naar de resultaten en het proces van het onderzoek. Deze zullen worden opgesomd met het 

doel om de tekortkomingen van dit onderzoek in kaart te brengen. Hierbij is in dit onderzoek een 

onderscheid te maken tussen methodische tekortkomingen (van dataverzameling) en inhoudelijke 

tekortkomingen van het onderzoek. 

 

Methodische reflectie 

Allereerst is het belangrijk om de opzet van het onderzoek te bekritiseren ten opzichte van de gedane 

uitspraken en conclusies. De onderzoeksstrategie kwalitatief onderzoek, heeft als tekortkoming dat 

deze strategie erg afhankelijk is van de keuzes van de onderzoeker. Om navolgbaar te blijven is in dit 

onderzoek een duidelijke inhoudelijke structuur geschetst, waarbij de begrippen ‘governance’, de 

achterliggende risicobenadering en de potentiële inhoud van ruimtelijke inrichting en waterveiligheid 

als belangrijkste concepten zijn aangemerkt.  

 

Daarnaast is dit onderzoek een versimpelde versie van de complexe sociale werkelijkheid. Het zou 

beter voor de validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek zijn, als het aantal geïnterviewde 

experts groter was geweest, waardoor uitspraken en conclusies van dit onderzoek beter te 

generaliseren zouden zijn. De factor tijd, alsmede  het gegeven dat het simpelweg niet mogelijk was 

om meer beelden en ideeën over de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ van meerlaagsveiligheid te 

verzamelen zijn redenen waardoor het aantal geïnterviewde experts tot deze groep beperkt is. 
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De keuze van de geïnterviewden zijn gedaan op basis van hun expertise en aantoonbare affiniteit met 

het onderzoeksonderwerp. Het is moeilijk om daar criteria aan te koppelen, en de selectie 

geïnterviewden is voornamelijk gebeurd op basis van de interpretatie van de onderzoeker en de 

begeleiding. Daarnaast bleek het helaas niet mogelijk om enkele andere experts te interviewen, omdat 

ze niet konden, of omdat er een schaarste is aan bepaalde experts.  

 

Dat de onderzoeksresultaten zijn verkregen op basis van sociale weergaves van experts, betekent niet 

dat in de onderzoeker de illusie heeft dat hij alle belangrijke concepten heeft kunnen bepalen en op de 

juiste waarde heeft kunnen inschatten. Er zullen nog meer concepten en aspecten van invloed zijn op 

meerlaagsveiligheid en de werking van laag 2. Maar deze zijn dan helaas door experts en door de 

onderzoeker (nog) niet onderkent.  

 

Uiteindelijk betreft dit onderzoek een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Om een meer 

accuratere weergave van deze werkelijkheid te bewerkstelligen is nader onderzoek nodig. 

 

Inhoudelijke reflectie 

Doordat er weinig bekend is over de laag ‘duurzame ruimtelijke inrichting’ is het lastig de 

betrouwbaarheid ten opzichte van de inhoud van de resultaten van het onderzoek te bepalen. Dit kan 

misschien wel bereikt worden, door dit onderzoekrapport in de toekomst te vergelijken met resultaten 

van andere onderzoeken.  

 

Hoewel in dit rapport de noodzaak en het argument wordt opgebouwd om in de ruimtelijke ordening 

rekening te houden met waterveiligheid, door te kijken naar overstromingsrisico’s, is het goed om te 

beseffen dat in de ruimtelijke ordening meerdere belangen spelen die ook aanspraak willen maken op 

de schaarse ruimte. Zo wordt verondersteld dat belangen als waterveiligheid, mobiliteit,  ruimtelijke 

kwaliteit, natuur en economie misschien in combinatie een goede gebiedsontwikkeling opleveren, 

maar dat deze belangen natuurlijk ook tegenstrijdig kunnen werken ten opzichte van elkaar.  

 

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat de ruimtelijke inrichting niet in één dag 

overstromingsrobuust kan worden gemaakt. Er is namelijk een tijdspanne voor nodig om een 

ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. De periode van de planvormingfase tot de realisatie van een 

ruimtelijke ontwikkeling kan wel 25 jaar duren. Daarnaast zijn vele, al bestaande, gebieden niet 

waterrobuust en liggen er geen kansen om deze waterrobuust te maken. Naar het jaar 2100 gekeken, 

is het misschien al nodig om nu te bedenken welke spelregels er nodig zijn om te zorgen dat er een 

‘laag 2’ ontstaat die echt van invloed is op de overstromingsrisico’s. 
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Bijlage 1: interview Vrije Universiteit Amsterdam | Jeroen Aerts | Hoogleraar op het gebied van 

waterveiligheid, klimaatrisico’s en verzekeringen | 19 juni 2012  

 

Introductie 

Jeroen Aerts is hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, bij het 

instituut van milieu op het gebied van waterveiligheid, klimaatrisico’s en verzekering. Hij is in 

de hydrologie begonnen, maar daarna is zijn interesse meer naar het landgebruik gegaan. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat verstaat u onder 

 meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?)  

A: MLV nu: wordt door middel van pilot projecten gekeken naar inrichting en evacuering. 

Gebieden anders inrichten, laag 2, om de gevolgen te kunnen overzien, en evacueren en 

restrisico, wat er dan nog overblijft wat je dan voor compensatie kan doen en verzekeringen. 

 Zou een nieuwe manier van denken kunnen worden. Maar ik zie meerlaagsveiligheid als lagen 

1 t/m 4. Naast laag 1,2,3 blijft er altijd een restrisico. Als er dan nog iets fout gaat, dan moet 

iemand (een laag) die schade ophoesten. Dat is nu de overheid, op dit moment moet dan als er 

iets gebeurd geld overal vandaan worden gehaald. Maar dat moet de overheid eerst zeggen 

dat het een ramp is. Dat zou ook een verzekeringssysteem kunnen zijn, casus Wilnis is geen 

ramp, maar de woonwijk in Wilnes wel overstroomd en moet nog steeds worden vergoed. Er is 

wel een regeling, maar dat is een politiek besluit, en daar moet een beter systeem komen voor 

een restrisico af te dekken. Dat zou zoals belgie of frankrijk kunnen. Gebaseerd op een 

solidariteit, waarmee je een potje opbouwt hoe je een ramp mee afdekt. Dat kan bij een 

brandverzekering worden bijgevoegd.  

 

2. V: Wat zijn nu echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland)? 

A: Niet zo heel veel, alleen buitendijks gebied. Alleen dus incidentele voorbeelden 

 

3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op een 

benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders denken? 

A: Je moet toe naar een ander normeringsysteem op basis van risico’s, dus een overstroppen 

op een benadering van risico’s.   
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4. V: Als er wordt ingezet op een benadering meerlaagsveiligheid, waar moet dan op worden 

gelet? 

A: Het gevaar is dat je denkt: oo die dijken hoeven dan niet zo hoog, nou die dijken moeten 

gewoon op orde zijn. Maar als je al die dijkringen langsgaat en kan je misschien in efficientie 

doen buiten de dijken om. 

 

5. V: Zijn er voorbeelden in buitenlandse waterveiligheidssystemen waar Nederland wat van kan 

leren? 

A: In amerika is er een systeem een laag 2 tm 4, waar ze alleen maar ro en evacuatie en 

verzekeringen gebruiken. Die 70.000 nieuwe huizen die jaarlijks worden bijgebouwd daar kan 

je wat aan doen. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Op welk niveau zou de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten worden 

vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie is er verantwoordelijk en wie moet er uitvoeren, 

controleren en financieren?  

A: Ligt aan het type maatregel. Dat kan bij de huiseigenaar terecht komen om waar je huis aan 

moeten voldoen (bouweisen), of bij de overheid. Als je in een onveilig gebied woont moet je 

daarvoor betalen. Dat hoeft niet in 1 keer, of dat kan in een lening of in een hypotheek. Maar 

dat zijn kleinschalige maatregelen. Maar als je toch een nieuwe woning aanlegt, dan leggen ze 

al een laag zand neer en dan zetten ze de woningen erop, dan zeg ik: gooi er nog wat lagen 

zand op, dat is niet zo duur en niet zo moeilijk. Je zou dit uiteindelijk in bouwbesluiten of 

bouwvoorschriften opnemen. Je hebt een bouwbesluit voor inbraken, voor de gekste dingen, 

maar niet voor dit soort dingen en in samenwerking met een watertoets, zou je dit soort 

ontwikkelingen kunnen afdwingen. 

 

2. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Ja maar dat is nu ook al. Kijk het gaat niet om grote ingrepen, het zijn maar 3 maatregelen: 

op welke hoogte is het huis en moet je bepaalde maatregelen nemen om de onderste 

verdieping dicht te sealen. En hoe je dit doet, is niet zo erg en maakt niet zoveel uit. Het enige 

ingewikkelde is dat er een of andere samenwerking kan zijn tussen de mensen die de dijk 

beheren en de laag 2. Ik ben bijvoorbeeld betrokken geweest bij een brede dijk in het 

rivierengebied. Daar moesten ze een dijkversterking doen, maar ze wilden ook een  nieuwe 

woonwijk achter de dijk bepalen. Toen dachten ze: waarom leggen we die huizen niet gewoon 
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tegen de dijk aan? Dan wordt die dijk lekker sterk en kunnen ze ook nog eens meebetalen aan 

de dijkverhoging. Dat is waar het om gaat dat er regelgeving komt om dit soort dingen te 

stimuleren, dat je meer gaan combineren met elkaar. 

 

Ik ben er ook helemaal niet voor om nieuwe woonwijken in het midden van de polder op te 

gaan hogen. Ik zie met name kansen in de buurt van verdediging van dijksystemen, om daar 

iets te doen, want daar kan je dingen combineren met elkaar en heel combineren met elkaar.  

 

Oude wijken kan je niks aan doen, kleine dingetjes doen, want je moet wel iets. Kleine 

luchtroosters bij de stoep, want dat moet van monumentale panden van de welstand omdat 

die luchtroosters niet hoger zijn. Door de huidige woning kan je wel aanpassen door 

regelgeving. 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

1. V: Wat rol kan ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? (Zonering/floodproof 

bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Alle voorbeelden moet je doen, en creatief zijn. Want er is een lijst dingen wat je kan doen. 

Je moet niet als beleidsmaker zeggen: we gaan X doen. Maar je moet de creativiteit om het 

risico te verminderen aanwakkeren. Je kan als overheid zeggen: ‘wij willen dat bescherming 

vitialeobjecten, dat moet beschermd zijn’. Medewerking wat de bescherming vitale objecten 

zijn kan de overheid eisen.   

Brede dijken zijn kansrijk.  Zonering: daar wel bouwen, daar niet bouwen. Lijkt me prima om 

naar te kijken. Vitale infrastructuur daar moeten andere normen geven.  

Zonering met verzekering bijvoorbeeld: korting op je premie als je aan maatregelen doet, of 

juist verbieden om ergens te bouwen. We blijven bij die dijken, daar moet het meeste geld 

naartoe gaan, maar er zijn nog zoveel mogelijke combinaties te verzinnen tussen de lagen die 

nu nog niet worden benut. 

Ik wil totaal niet alleeen maar laag 2 doen, maar ik wil wat het mooiste en wat het beste is. En 

als het beter is in laag 2 zou dat moeten kunnen doen. Er is veel meer creativiteit dan je denkt, 

en als je alleen maar op laag 1 inzet, wordt dat doodgeslagen. Terwijl regelgeving voor laag 2 

en 3 ontwikkeld, zit er veel meer moois in dan je denkt. 

 

2. V: Welke kansen biedt water(veiligheid) in de ruimtelijke ordening? 

A: Buitendijks ontwikkelen, je kan het ook als een kans zien, als je een beetje ep en vloed krijgt 

in je woonwijk, dus dat kan echt een woonwaarde zijn. Iedereen wil veel meer geld neertellen 
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om aan het water te wonen. Mensen zijn bereid om aan het water te wonen om daar wat extra 

geld voor neer te leggen. 

 

 

3. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: Ja, maar dat zit in het publieke domein, uitvalswegen, punten waar mensen naartoe moeten 

gaan, uitgangswegen, scholen enzo. Als je een nieuwe wijk gaat inrichting, is het misschien wel 

slim om publieke gebouwen iets hoger te leggen, dat mensen daarnaartoe kunnen gaan. 

 

4. V:  Welke belemmeringen kleven er aan in het inzetten van ruimtelijke ordening voor 

waterveiligheid? 

A: Regelgeving, als je ziet wie er allemaal betrokken zijn dat is wel een probleem. Het moet 

makkelijker gaan en ingeburgerd raken, dat als je een woonwijk neerzet dat je ook kijkt naar 

de waterveiligheid en de beperking van kosten.  

 

Waterschap moet dan meer te zeggen krijgen in de R.O. en dat kan ook en dat moet ook. 

Voorbeeld de pilotprojecten en de brede dijk (ik gok Tiel). Vroeger zaten ze vast maar nu 

moeten meerdere actoren samenwerken. 

 

5. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet? 

A: Ja, want daarop moet je kunnen beoordelen. 

 

6. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: Ja, maar er moet wel een beoordelingskader zijn  

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de primaire keringen, en dat moet vooral zo blijven. 

Maar op het moment dat je in laag 2 moet werken, dat moet je overlaten aan de 

waterschappen en de gemeente. De provincies zijn een overbodig overheidsorgaan en moeten 

hier niet mee bemoeien. Wat willen we, wat willen we? Op het moment dat een gemeente een 

woonwijk of een nieuwe weg wil, dan haal je het waterschap erbij, en een milieupartij, etc. om 
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tot een beoordelingskader a.l.a. MER komen. En dat zou een goed instrument maken door een 

van de 3 instrumenten (bouwbesluit, watertoets en MER) iets uitbreiden. 



 
 

 

 104 



 
 

 

 105 

Bijlage 2: interview Deltares| Nathalie Asselman | medewerker op het gebied van 

overstromingsrisico’s binnendijks, overstromingssimulaties en compartimentering | 12 juni 2012  

 

Introductie 

Nathalie Asselman is als fysisch geograaf en morfoloog begonnen bij het waterbouwkundig 

laboratorium in Delft en is nu bij Deltares onderzoek aan het doen naar overstromingsrisico’s 

binnendijks, overstromingssimulaties en compartimentering. Daarnaast is ze ook verbonden aan het 

deltaprogramma Rivieren.  

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat verstaat u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?)  

A: Meerlaagsveiligheid: is drie lagen. 1000en jaren geleden deden we alleen maar laag 2 

(aangepast wonen), langzamerhand hebben we ons gericht op preventie om gebieden te 

beschermen. Je kan een ramp voorkomen in laag 1, laag 2 is de ruimtelijke 

ordeningsmaatregelen, aangepast bouwen, compartimenteren, RO-beleid (zonering). Laag 3 is 

de crisisbeheersing, op het moment dat er iets gebeurd, evacueren van mensen die op 

vervelende plekken wonen.  

Ondergeschoven kindje (laag 2 en 3) t.o.v. de eerste laag, laag 2 en 3 zijn aanvullend. 

 

2. V: Wat zijn nu echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland)? 

A: Utrecht als voorbeeld van RO-Beleid, plannen van nieuwe woonwijken. Risicozonering 

kaarten waar ze in beleid rekening mee maken. Zuid Holland is hiermee begonnen met 

buitendijkse gebieden. Voorbeelden van meerlaagsveiligheid. Het gebeurd dus wel, maar in de 

kinderschoenen. 

 

3.: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op 

een benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders 

denken? 

A: 2 problemen waarom de ommezwaai naar MLV niet gemaakt gaat worden:  

-potjes geld, 1 voor de dijken: maaskades: limburg: wij hoeven geen maaskades, geef ons maar 

een brug zodat we kunnen evacueren. Als jullie de kades niet verhogen, kunnen jullie van dat 

geld die brug aanleggen. Maar dat kon niet. Moet wel kunnen lukken volgens Nathalie. 

-preventie leggen we wel vast op keiharde normen, toetsing en handhaving. Maar laag 2 en 3 
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kan je niet hard toetsen en hard meenemen in een norm. Daar valt nog heel aan worden 

gedaan.  

 

3. V: In hoeverre is het nodig om in te zetten op een andere (risico) benadering? Is daar een 

noodzaak voor? 

A: Ja, accepatie van de risico’s is nodig. Dat je tuin eens in de zoveel tijd blank staat. 

 

4. V: Als er wordt ingezet op een benadering meerlaagsveiligheid, waar moet dan op worden 

gelet? 

A: Grootste risico’s zijn nu bezig met het aanscherpen van nieuwe normen, bij discussies met 

mensen uit de regio: neem is maar een discussie over die norm en daarna zien we wel wat we 

nu extra willen. Ik heb liever een hogere norm van preventie dan dat mijn huis droog staat 

maar de omgeving 10x sneller vaker vorm. Probleem is de maakbaarheid – onmaakbaarheid 

van de natuur. Daar is dus nog een omslag nodig. Ze willen eerst de consequenties voelen 

voordat ze het gelooft.  

 

5. V: Zijn er voorbeelden in buitenlandse waterveiligheidssystemen waar Nederland wat van kan 

leren? 

A: Ik denk dat er heel veel landen zijn (bangladesh uit geldgebrek) dat er niet wordt gesproken 

van MLV maar wel veel alternatieve waterveiligheidsstrategieen worden gebruikt dan 

preventie. Maar dat wordt snel afgedaan aan geld.  

 

Natuurlijke rivierendalen zoals de IJssel en de onbedijkte Maas lijken op buitenlandse situaties, 

waardoor daar meer kansen liggen voor Laag 2 en Laag 3 dan in de Waal en diepe polders. Dit 

gebeurde 100 jaar geleden ook op een manier zoals laag 2 en laag 3, dus je kan misschien 

beter leren van je verleden, dan van het buitenland. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Op welk niveau zou de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten worden 

vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie is er verantwoordelijk en wie moet er uitvoeren, 

controleren en financieren?  

A: Als je het wilt gaan uitwisselen: (accepteren dat een gebied vaker overstroomt en in laag 2 

en 3), dan doe je dat besluit op nationaal niveau nemen maar dan kan je niet de provincie 

moet oplossen, maar dat moet op nationaal niveau voor financiering en verantwoordelijkheid 

komen. Dus als je vast wil leggen dat je ergens niet mag bouwen, dan moet je daar als 
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landelijke overheid ook voor garant voor staan.  

 

Als je zegt: de nationale overheid is alleen verantwoordelijk voor laag 1, en de gemeenten en 

provincies moeten zelf maar kijken of ze nog iets extra’s willen doen in laag 2 en 3, dan wordt 

het weer een ander verhaal. Maar dan kan je het ook weer minder hard vastleggen in je eisen.  

 

Preventiekant is heel erg bij de waterschappen en provincies bij gevolgen kant. Misschien komt 

dat doordat de RO component meer bij de provincie ligt dan bij de waterschap. Maar 

uiteindelijk zou je wel meer willen dat ze meer kunnen communiseren, omdat zij alles weten 

van de preventiekant. Goede communicatie tussen deze actoren is het minste.   

 

2. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Het grote voordeel is dat veel meer van deze actoren bewust worden vna het 

overstromingsrisico, waar dat vroeger een landelijke zaak was, zorgt het dat het de RO mensen 

in de regio veel meer gaan verdiepen en rekening houden met overstromingsrisico’s. Wel 

maakt het het allemaal veel complexer om knopen door te hakken. Wel een goede 

ontwikkeling, maar geen makkelijke. 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

1. V: Wat rol kan ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? (Zonering/floodproof 

bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Zonering, aangepast bouwen (relatief frequent overstromen, anders komt het niet uit), dus 

binnendijks wordt het lastig om te bouwen (je woning wordt te duur). In buitendijks gebieden 

zou het juist weer standaard deel uit moeten maken van je RO-beleid. Risicozonering heel 

relevant in al het RO-beleid, omdat de risicozonering een betere locatiekeuze kan maken. DMV 

risicozoneringskaarten om te voorkomen dat je gaat bouwen op plekken waar je later spijt van 

krijgt.  

Compartimentering  dijkring overstroomt niet in zijn geheel 

 

Vitale objecten  gevoelige informatie dus een praktisch probleem om het te beschermen, 

want je moet eerst laten weten dat daar iets belangrijks zit.Transformater huisjes standaard 

hoger zetten, dat kan best. 

Zonering  als overheid kan je dan heel veel doen om de basiskaarten aan te leveren. Daarna 

kan je een risico-zoneringskaart maken. Dat kan een nationale overheid zelf nemen, waardoor 
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andere provincies dat ook kunnen doen (drempel is veel lager).  

Watertoets  ik zit veel minder bij governance toestanden, marjolein braam van provincie 

utrecht weet daar meer van 

 

2. V: Welke kansen biedt water(veiligheid) in de ruimtelijke ordening? 

A: Profileren van wonen met water en het imago van Dordrecht, dus veel recreatief en drijvend 

bouwen. Onderzoek blijkt uit dat daar veel interactie met water en type woning als drijvend 

woning een nut heeft en dan heeft het een extra dimensie. Dat is tenopzichte van hoger wonen 

dan je tuin wordt dan weer als onnuttig ontvangen. 

 

3. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke ordening 

en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A: Buitendijks speelt dit wel heel sterk zie bovenstaande. 

 

4. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: In zoverre dat in gebieden die heel diep onder water komen staan, benedenkant van de 

Waal. Aangepast bouwen doe je in gebieden met minder dan 1,5 diep. Zelfredzaamheid ook, 

want anders heeft het nog geen zin. In een gebied dat heel diep komt te staan heeft t geen zin, 

dan heeft preventieve evacuatie en een flatgebouw veel meer zin. Zelfredzaamheid in eigen 

huis laten overleven is kansrijker dan de safe place als een flat, want dan zit je met veel meer 

man op een kluitje (genoeg slaapzakken, etc). Dat heeft zoveel meer geregel van te voren dat 

het lastig wordt om hier naartoe kan evacueren. Voordeel is alleen dat je daarna wel weer 

verder kan evacueren. 

 

5. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet? 

A: In hoeverre moet je iedereen maar zijn eigen gang laten gaan? Moet je de mensen in eigen 

gebied laten werken met maatregelen, of moet je dat op nationaal niveau afspreken? Op het 

moment dat je zegt, ik leg het bij de gemeente neer doet iedereen iets anders, dus ik zal het 

minimaal op provinciaal willen doen en om te voorkomen dat iedereen zijn eigen gang gaat 

moet je iedereen stimuleren om vanuit de nationale overheid daar een voorzet kunnen geven. 

Bijv deltaprogramma N&H. Richtlijnen ter regie om samenwerking te kunnen versoepelen.  
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Normen: nu vanuit schade als het mis gaat, dus een kostenbaten regeling. Dus je moet ook de 

kostenbaten studie veel beter trekken ook aangepast bouwen, etc, meenemen. En dan zou je 

op kunnen stellen op plaats A aangepast bouwen, plaats B kan weer beter in preventie, etc. 

Dat kan per gebied dus heel verschillend zijn. 

 

6. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: Uitwisselen tussen de lagen zie ik heel veel hobbels, maar een pluspunt van de MLV is dat je 

ook kan zien aan dat er meer is dat preventie om aan waterveiligheid doen. Waar ga je 

bouwen, en als je daar gaat bouwen, wat moet je dan extra doen? Daar zit de grootste winst 

van de hele MLV discussie. Bewustwording van de risico’s. Uitwisselbaarheid zal de eerste 

komende 10 – 15 jaar niet voorkomen. 

Regionale watersystemen: praktisch is het heel moeilijker om dat nu mee te nemen, maar 

aangepast bouwen etc, zou dan wel eens wat vaker uit kunnen komen als je naar kosten kijkt. 

(kijken naar boezemskades, etc) de kansen van laag 2 kunnen dan worden vergroot als je 

wateroverlast en het regionale watersysteem als meer inzicht krijgt. 
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Bijlage 3: interview Deltaprogramma Rivieren| Willem-Jan Goossen | Procesmanager  | 16 mei 2012  

 

Introductie 

Willem-Jan Goossens is werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Dictoraat-Generaal 

Ruimte en Water, Directie algemeen waterbeleid. Bij het Deltaprogramma | Rivieren is hij werkzaam 

als plaatsvervangend directeur en manager interne kennis. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat verstaat u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?)  

A: Meerlaagsveiligheid, waterveiligheid is de bescherming van levens of haven van goederen, 

van economische waarden. En dat kan je voorkomen dat het water naar je toekomt (vanuit de 

primaire laag/keringen) en als het vervolgens overstroomd en het komt naar een gebouw of 

naar een persoon toe, dan kan je het gebied zo inrichten dat je relatief weinig schade hebt en 

mensen zich relatief makkelijk kunnen wegtrekken of het water makkelijk langs een kern geleid 

word. En derde is dat als er een ramp is dat de hulpdiensten er makkelijk bij kunnen. 

Meerlaagsveiligheid is per definitie kijken naar de 3 lagen, en hoe je dat toepast is een keuze. 

Wat doe je in 1 van de 3 lagen. En kiezen voor in 1 of 2 van die lagen niet doet, dat kan ook, 

dat is ook een keuze. In het nationaal waterplan: alle 3 lagen iets te doen. En een handreiking 

is al een heel specifiek instrument. En zijn er andere overheden ambities ten aanzien van MLV? 

Provincies, waterschappen? 

 

2. V: Wat zijn nu echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland)? 

A: Eigenlijk is het nu ook MLV, alleen dan in uitgekristalliseerde vorm. Al voordat je bezig bent 

om kleine dijkjes aan te leggen, zijn ze al bezig geweest met MLV. Dit is historisch zo gegroeid. 

Alleen rampenbeheersing, dat is er nooit echt geweest. Er was geen centraal gezag om 

rampenbeheersing te coördineren, alleen burgers onderling proberen elkaar te helpen. De 

oudste boerderijen zijn het veiligst maar de nieuwe woonwijken zijn het onveiligst. Misschien 

vanaf de jaren 60 sinds de centrale planning van woonwijken dat dit verkeerd is gegaan.  

 

REST VAN HET INTERVIEW NIET BRUIKBAAR: ELEKTRONISCH BESTAND 

BESCHADIGD 
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Bijlage 4: interview TU Delft / HKV lijn in Water | Mathijs Kok | Scientific Director 

Overstromingsrisico’s | 12 juni 2012  

 

Introductie 

Mathijs Kok is directeur van HKV lijn in Water en medewerker bij de TU Delft en specialist op het 

gebied van overstromingsrisico’s en maatregelen. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat verstaat u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?)  

A: Meerlaagsveiligheid is een manier om een maatschappelijk debat te voeren over 

maatregelen om overstromingsrisico’s te beperken en daar kan je heel veel maatregelen voor 

gebruiken. En de vraag is wat is de maatschappelijk gewenste mix van maatregelen om op in 

te zetten. En dat heeft heel veel ups- en downs, in het nationaal waterplan wordt het nogal 

sterk gepromoot, terwijl het in het Deltaprogramma drie jaar lang is genegeerd, waarna het 

vorig jaar als een geweldig plan werd gezien. 

 

2. V: Wat zijn nu echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland)? 

A: Voorbeelden te over. Niet bouwen in de rivier is al een voorbeeld, of ja, minder bouwen. 

Bijvoorbeeld in Limburg hebben ze gebouwd in het rivierbed, waarna men heel verrast was dat 

er een overstroming plaats vond. Nu wordt er nog steeds wel eens gebouwd in dit rivierbed, 

weliswaar aangepast. Ook preventief evacueren is een voorbeeld van MLV, je zorgt dat er 

minder slachtoffers vallen bij een overstromingsdrijging. Als je een huisje bouwt in de polder, 

dan is het verstandig om dat huisje op een terp te zetten. MLV is een nieuw naampje voor het 

beestje wat te maken heeft met het doordenken en vermijden van risico’s 

 

3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op een 

benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders denken? 

A: Volgens de mond is de risicobenadering belangrijk, dat schijnt nieuw te zijn, maar dat is niet 

waar. De deltacommissie na 53 heeft een risicobenadering toegepast, en dat is buitegewoon 

verstandig. Want risico’s zijn met alles wat we willen, nauwelijks te voorkomen. In mijn 

beleving heeft MLV alles te maken met risico’s, zowel kansen en gevolgen.  
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Ik had laatst een keer een discussie met een kamerlid die zich afvroeg waar een 

risicobenadering inhoudt. Toen zei ik: de risicobenadering is dat je kijkt naar de gevolgen en de 

kansen, en waar de gevolgen het hoogst zijn bescherm je dat beter. Toen zei hij: betekent dat 

dat Z-Holland beter wordt beschermd dan Zeeland? En toen zei ik: Ja dat klopt, maar dat is nu 

ook al zo. Dus het woord risicobenadering klinkt heel erg goed. Wat heel essentieel is is de 

mate van effectiviteit, misschien moeten we risico’s wel accepteren. 

 

4. V: Zijn er voorbeelden in buitenlandse waterveiligheidssystemen waar Nederland wat van kan 

leren? 

A: Er wordt heel vaak naar Amerika en naar Bangladesh gewezen, over evacuatie enzo. In 

Amerika wordt er geevacueerd voor een Hurricane. Hurricanes zijn levensbedreigend maar iets 

anders dan overstromingen.  

 

In Bangladesh hebben ze simpelweg geen geld om dijken te bouwen, waardoor shelters en 

huizen op palen gewoon een stuk aantrekkelijker zijn.In Amerika zijn dat soort dingen ook, 

maar worden de huizen weer weggewaaid op palen. Dat heeft te maken met risicoperceptie en 

risicobeoordeling, en wat hebben we ervoor over en de kwaliteit van de infrastructuur. 

Waterveiligheid is een publiek goed, en dat hebben we al eeuwen geleden gedacht. Want als je 

in een polder woont is de zwakste schakel die de sterkte van de hele keten bepaald. En dat is 

dan heel raar dat er nu wordt gezegd mensen moeten zelf wat meer betalen en 

zelfredzaamheid.  

 

Bewustwording is niet persé waar je met MLV op moet willen doelen. Want ik gaf wel eens 

presentaties aan andere mensen, geen studenten of experts, die risico’s verkeerd interpreteren. 

Die hebben een andere risicoperceptie waardoor ze van dit soort dingen angstig of bang 

worden. Vergelijking met roken. Informatie moet je verschaffen maar niet bang maken. Ik denk 

dat je er geen groot communicatieprogramma voor opzetten. Mensen moeten wel weten dat 

er een risico bestaat. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Op welk niveau zou de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten worden 

vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie is er verantwoordelijk en wie moet er uitvoeren, 

controleren en financieren?  

A: Dat wordt ingewikkeld. Sommigen vinden dat prachtig, want dat houdt ze van de straat. Ik 

heb 6 jaar geleden, ver voor MLV, was er in beperkte kring een debat over de actualisatie van 
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de huidige normen die in de  waterwet staan, en de vraag was : moet er niet in de waterwet 

een overstromingsrisico staan? Dus naast kans ook gevolg. En uiteindelijk was de conclusie: dat 

we niet ernaartoe moesten om een overstromingsrisisoc in de wet op te nemen. Het gevolg 

was dan dat je per dijkring gaat afvragen wat gaan we nu doen om wel te voldoen. Toemalige 

staatsecretaris Schultz-van hagen die zei toen wat ik niet wil dat ik stratks een probleem heb 

dat als er een kind in een polder wordt geboren dat dan het risico te hoog wordt. Dat wil ik 

niet, dat dus moeten worden ontkoppeld. Die preventienormen moeten worden ingegeven op 

risico’s, maar daarop uit moet daar een wettelijke norm voor de waterkering worden afgeleid. 

En dat lijkt mij prima. Dus MLV doe je op rijksniveau een analyse wat verstandige maatregelen 

zijn en wat maatregelen kosten, en daarna bij de uitvoering ga je naar de regio en dan kan je 

nog wel vragen wat betekenen maatregelen en hoe gaan we dat implementeren.  

 

2. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Als regio’s het leuk vinden om laag 2 en 3 in te vullen moeten ze dat vooral doen. Lijkt me 

ook buitengewoon verstandig. Maar in welke context ze dat moeten doen, dat is de vraag. 

Doen we het voor de burgers om de risico’s te verlagen of het geld wat vanuit Den Haag komt 

voor een mooi project. Het gaat meer om de waarom vraag. Het frame-work moet volgens mij 

door het rijk worden gemaakt. 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

1. V: Wat rol kan ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? (Zonering/floodproof 

bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Binnendijks: niet bouwen op de diepe delen van de polder, maar dat is meestal wel een mooi 

plekje voor de gemeente (en provincie) om te bouwen. In feite heb je daar een sturingsmodel 

van het rijk voor nodig dat dat moeten verbieden. (zonering van uitleglocaties). Als men dat 

regionaal wil moet men dat vooral doen, alleen is dat regionaal niet zo populair. Als het wel 

populair was, was dat allang gebeurd. Want er wordt gebouwd op het diepste plekje van het 

polder. Willen ze het risico wel weten, want dat weten die mensen nu niet. Wethouder Oss: 

moet ik dat allemaal wel weten? Ik kan er helemaal niks mee met die discussie over risico’s. 

Laat het rijk maar een kader geven. 

 

Ik zie niks in de uitwisseling tussen lagen op alle bestuurlijke niveaus. 1 babylonische 

spraakverwarring als gevolg. 
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Er is een watertoets en die is niet verplichtend, maar waarom niet? Als we allemaal laag 2 zo 

belangrijk vinden, waarom is de watertoets dan zo vrijblijvend? En dat is zo, omdat er niet 1 

kader is waarom je al die ruimtelijke plannen kan vormen. De maatscahppelijke ontwikkeling is 

dat er gebouwd wordt waar en gebouwd wordt. En als je dat niet zou willen, vanuit 

waterveiligheidsoogpunt, dan moet je daar criteria, zonering voor maken. Dat mag van mij, 

maar dat zie ik helemaal niet kansrijk. Ik zou daar mijn geld niet opzetten, op de RO. En dan 

heb je nog de bouwvoorschriften. Maar alles wat bestaat, (Noordwaard, Opvliegsepolder) die 

kunnen nog worden verplaatst en op een terp te zetten (10 a100 boerderijen) maar doe dat 

eens op de Alexander polder 100.000, dat kan je niet verplaatsen.  

 

Preventie is voor mij veel goedkoper en efficienter. Behavle uitzonderingen. Kerncentrale in 

Borsselen moet je kritisch naar kijken, Voorstraat in Dordrecht, uitzondringen moet je mogelijk 

mkaen. Maar niet uitzondering verwarren met de regel.  Je kan niet heel nederland anders 

gaan inrichten , dan gaan we failliet.  

 

Koppelen aan herstructuering, maarja, bij herstructuering is het meestal niet zo dat alles wordt 

afgebroken. ER is wel een uitzondering en dat kun je best ophogen, maar het geld wat je 

daaraan besteed kan je dat geld ook besteden aan je dijk te versterken. En met dit ophogen 

wentel je de risico’s af aan mensen die elders in de dijkring wonen die wel dat grotere risico 

lopen. Terwijl als je de hele dijkring versterkt, dan versterk je iedereen. Grond kan je dan beter 

bij het dijkring nodig.  

 

1 huis in een groot gebied, is wel een oplossing voor RO, dan is een dijk niet efficient natuurlijk. 

Lokale schaal, maar NEd is heel erg hoog bevolkt. Dus je kan dan wel op ander lagen gaat 

zitten. Huizen op palen enzo. Als we dat geld voor de palen nu besteden aan de dijkring dan 

hebben we meer geld voor de kering en dat is goed voor iedereen, het publiek goed. Niet dat ik 

het erg vind om huizen op palen moet staan.  

 

ik ben niet tegen laag 2, ik vind dat je heel verantwoord moet besluiten waar je wel of niet gaat 

bouwen, maar daar rolt niet automatisch een besluit uit en al helemaal niet waar je met zn 

allen beter van wordt.  Die watertoets vind ik een prima instrument. 

 

EN er zijn bouwvoorschriften die voor, bijv. een ziekenhuis, van zet je noodaggregaat nou niet 

in de kelder, maatregelen te bedenken die heel weinig kosten maar heel effictief zijn en geen 

geld opsnoepen. Want een kans van 10 ^-3 per jaar langs de rivieren en 10 -4 langs de kust 
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vind ik waanzinnig hoog. Een vliegtuig heeft 10 – 8 en een kerncentrale  is 10 -6 en nog hebben 

mensen vliegangst en dat zijn veel kleinere kansen. Ik denk met de kwetsbaarheid van 

Nederland die er ligt is er geen probleem om de normen te beschermen die niet de duurste 

maar effectief zijn. Veilig nederland, mooi nederland. Als je die twee bij elkaar (aantrekkelijk 

nederland en Veilig NEd.). Eeerste vraag: wat is dan Nederland, en tweede vraag: hoe willen 

we dat gaan doen? 

 

Ik ben voor MLV, omdat dat de risicobenadering, maar ik ben niet voorstander wat voor chaos 

dat bestuurlijk oplevert. Het rijk neemt volgens die dude van Oss zijn verantwoordleijkheid niet.   

 

2. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke ordening 

en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A: Meekoppelmogelijkheden, RK heeft niks met waterveiligheid  te maken. 2e doelstelling, 

maar daar moet je goeie plannen voor maken. Dat is iets anders dan MLV, want dat is hoe 

beperken we de risico’s. Aantreklijknederland: hoe maken we Nederland mooi? Ik zie nog 

weinig voorstellen die en Ned. veiliger maken en Nederland mooier in de ruimtelijke 

maatregelen.  

 

Hoe zie je die kostenpotjes voor je als je veranderd. Waterschap speler in de ruimtleijke 

ordening = gemeente maakt mooie plannetjes en waterschap mag dat betalen want het is 

goed voor de waterveiligheid. Vraag is: is dit wel echt goed voor de waterveiligheid/ 

effectieveit?  Er zijn enorm veel maatregelen te bedenken die goed zijn voor de waterveiligheid, 

die prachtig zijn voor de natuur en waar mensen van denken dat ze prachtig zijn voor de 

watervielighied. Maar bijv. ruimte voor de rivier maken sommige projecten maar 1 cm 

waterdaling. Nou dat mag van mij, maar zeg dan niet dat je nederland veiliger maakt. Want 

dat is natuurlijk niet zo. Als je de potjes van waterveilihgeid gaat knoeien dan wordt de 

waterveilgheid gebruikt om Nederland aantrekkleijker te maken, maar dan wordt de 

waterveilhgeid meestal niet zoveel terecht, want dat is een risico, want risico is toch iets wat 

ingineurs bedacht hebben. IN limburg: Die rijkstwaterstaat die domme inginieurs die denken 

dat het hier overstroomt kan worden, maar dat is al 20 jaar ecjt niet gebeurd, dus we kunnen 

wel een ziekenhuis in dit gebied/ de rivier gaan bouwen. En dan zeggen we nu: dat gaan we 

niet meer doen. Maarja bypass Kampen is discutabel hoe effectief dat is, omdat een wethouder 

daar een mooi stukje gebiedsontwikkeling kan maken. Hou wel gescheiden want als je het 

allemaal door elkaar maakt en er een geldpotje van makat, dan wordt het ook een potje! 
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Op het moment dat een gemeentebestuur hoort: dat is voor de waterveilhgied belangrijk, dan 

gebeurd het nog wel.  

 

3. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: Moet je mensen die op terpen wonen, niet evacueren? Het centrum van Delft ligt boven 

NAP. Als alles uitvalt, bij een overstroming als een ramp dan heb je in het centrum van Delft 

niks meer te zoeken. Kom wel terug als alles het weer doet. Laag 2 en laag 3: ik heb wel heel 

veel studies gezien, maar ik heb maar een paar overtuigende voorbeelden gezien van MLV. En 

er zijn er vast meer, en het denken moet niet stil staan, maar vooral denken vanuit de risico’s. 

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van maatregelen? Dan is een volkswijsheid: 

voorkomen is beter dan genezen? Een beetje ziek zijn is  niet erg, maar wel vervelend.  

 

Als iedereen het prettig zou vinden om drijvend te wonen, dan woonden we allemaal in 

drijvende wonen. Maar vereniging eigen huis weet dat we allemaal liever wonen in een huis 

met een tuintje. Van de 1.000.000 woningen, hebben we 6000 a 7000 woningen. Bovendien 

hebben we daar de ruimte niet voor, moeten we polders onder water zetten.  

 

4. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet? 

A: Nouja, is dat wel een van de ambities? Gaat dat niet teveel kosten? Je moet er eerst van 

overtuigd zijn dat het gaat werken, voordat je een norm gaat afspreken, dan is het helemaal 

niet efficient. Niet daarna nog bedenken: naja we gaan het toch niet doen.  

 

Normen moet je aan zonering gaan denken. Die moet je verplichtend zetten, ook bij 

waterkwaliteiteisen, die zijn ook zo scherp. Normen hebben de neiging om aangescherpt te 

worden zonder dat er een maatschappelijke noodzaak voor is.  

 

Ik ben niet tegen normen, maar op normen zijn altijd uitzonderingen: rood stoplicht, 

vrachtwagen komt met volle snelheid op je af. Maar nadenken over publieke aangelegenheden 

maken het waterveilihgeidsbeleiddebat veel ingewikkelder. Laatst las ik dat de burger ook 

moet betalen voor waterveiligheid, maar toen dacht ik: dat doen we toch al? Belasting, 

waterschap, etc.  
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MLV moet niet zorgen dat veratnwoordleijkheden, etc alles ter discussie komt, dat we 

uiteindelijk helemaal niks meer doen. Er is geen spelregelkaart meegekregen, en het zou een 

wonder zijn als alle deelprogramma’s op het zelfde uit zouden komen. Straks is dalijk wel 1 

detlaprogramma en dan moet het weer geconvergeerd was. 

 

Governance deltaprogramma was veel verstandiger geweest was om eerst een spelregelkader 

te maken via een debat en normen en gaat de regio hier voorstellen voor komen. Nu is de 

enige vraag aan de regio: denk na over MLV, en hoe kan je dit? Wat zijn de kosten voor 

zonering? Hoe betaal je een evacuatiefractie? Hoe ziet de governance van zo’n actie?  

 

5. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: klein ongemak – MLV – een beetje overstromingen? Als dat verstandig is moet je dat zeker 

doen. De eerste vraag is: ga je voor die 14.000 meter boezemkade, terwijl uiteindelijk de 99e 

met preventie oplossen? Is het dan wel handig om die 1 procent te vinden voordat je mensen 

wijs gaat maken dat we met laag 2 en 3 heel veel kunnen oplossen.  Zonder een spelregelkader 

over heel Ned. Uit te strooien is het heel moeilijk om er 1 geheel van te maken.  

 

Belemmeringen:  

regionale wil ivm zonering 

gemak waarmee we het huidige systeem heeft geleid: dat je overal in het binnendijks gebied 

kan bouwen, ook op de diepste polders, en geen rekening meer te houden met hoog water. 

Mijn standpunt is dat je eerst moet nadenken hoe je risico’s effectief kan verminderen en 

daarna ga je de hindernissen proberen weg te nemen met wat je met laag 2 wilt.  
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Bijlage 5: interview HKV lijn in Water | Bas Kolen | Adviseur Crisismanagement | 2 mei 2012  

 

Introductie 

Bas Kolen is adviseur bij HKV lijn in Water, gespecialiseerd in watermanagement en crisismanagement 

in het geval van waterrampen. Tevens is hij aan het promoveren op het gebied van 

meerlaagsveiligheid en probeert hij de risicobenadering van de deltacommissie verder uit te werken. 

Ook is hij werkzaam bij de StOWA om een basisvisie meerlaagsveiligheid te ontwikkelen. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat verstaat u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?).  

A. Je kan een overstroming voorkomen, je kan anders inrichten en je kan rampenbeheersing 

doen. Als je iedere euro maar 1 keer kan uitgeven, je geeft liever je euro uit aan leuke dingen 

en je hoopt dat de overheid zich zakelijk inricht. WE moeten een dijk bouwen om niet je 

landerijen ook onder water staan en daardoor heeft NEd zich veranderd in de welvarende natie 

die het nu is. Je kan de ruimtelijke maatregelen ook zo danig zien: we kiezen voor een grote 

lijn(waterkering) die het hele land beschermd waardoor je een van de grote dreigingen af bent, 

waardoor je in 1x veilig bent. IPV allemaal rare fratsen te verzinnen hoe je in je huis toch kan 

wonen bij een overstroming. Punt 1, omdat dat bijna nooit voorkomt en punt 2 je kunt er toch 

niet wonen, want als je daar dan 4 weken lang zit op een zolder, het bedrijf waar je werkt is 

failliet, er komt geen water uit de kraan, etc. je gaat dus toch weg.  

 

Het enige waar je dan adaptief voor bouwt is om te overleven en niet dood te gaan. En 

daarvoor kan je ook in een bestaand gebouw gaan zitten, er bestaan wel genoeg sterke 

gebouwen die daarvoor sterk genoeg zijn. 

 

Dan heb je nog de lijn dat je adaptief gaat bouwen om schade te verminderen. Dat kost ook 

wat. In plaats van dat je een stukje gaat ophogen wat iedereen beschermd, ga je binnen dat 

gebied allemaal stukjes ophogen die 1 persoon/gezin gaat beschermen. Als je zo iedereen wil 

beschermen hoog je zoveel op dat het veel effectiever is om gewoon 1 stukje op te hogen dat 

iedereen beschermd en heb je de schade in alle graslanden en dingen die niet droog zijn heb je 

helemaal niet.  
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Dus volgens mij is het zoeken hoe kan je een mind-set creëeren voor dezelfde ontwerpen die 

niet meer kosten. En die dan op de een of andere manier schade voorkomen maar daar weten 

eignelijk wij nog heel weinig van. Daarbij wordt het dan benaderd als directe economische 

schade, dat wil zeggen, de schade aan je huis wordt dan voorkomen. En als de overstroming 

dan voorbij is kan je er weer lekker gaan wonen, werken, leven. Maar de 50 jaar na die 

overstroming wil echt niemand jou huis komen, dat krijg je aan de straatstenen niet kwijt. Dus 

dat huis is gewoon afschreven omdat de omgeving een grote blubberzooi is, er is geen 

economie meer in het land, etc.  

 

 Het is wel goed om als je naar MLV wil overstappen is het goed om erover na te denken en  om 

alles in samenhang te zien. En ik denk dat het goed is om het ruimtelijk beleid en ook de 

rampenbeheersing: wat draagt het bij aan risico’s en welke eisen stellen we daaraan? En 

misschien zijn dat wel geen eisen. Dus dan gaan we in ruimtelijk beleid geen ruimtelijk beleid 

geen rekening mee houdt in overstromingen.  

 

MLV is omdat de economie is gegroeid en niet de bijdrage van klimaat. De welvaartsgroei is de 

echte reden.  

Beleid, visie en eisen. Het ruimtelijk beleid is decentraal en als je dat over 50 jaar gaat lopen 

uitvoeren dan worden telkens deze keuzes worden gemaakt. Maar omdat je wel een bepaald 

effect ermee wilt bereiken; het verminderne van het overstromingsrisico, ligt er wel een 

opdracht, een taakstelling en niet een vrijblijvend onderhandelingsproces van ‘we kijken maar 

even niet naar waterveiligheid’. Dus een eis meegeven van bovenaf die het versimpelen.  

 

Je wil dat die maatregelen bijdragen aan het acceptabel risico. Er zijn nou eenmaal regels en 

daarbinnen mag je onderhandelen. Maar het is niet zo; ja waterveiligheid vinden we nu even 

geen probleem.   

Ik denk dat we moeten kijken naar de kansen voor ruimntelijk beleid, maar een andere dreiging 

is dat we niet zo goed zijn in het uitvoeren van beleid. Die processen gaan zo langzaam, dus als 

we gaan inzetten op zo’n beleidslijn moeten we eerst bedenken; gaan we dit wel echt 

uitvoeren.  

 

2. V: Wat zijn nu echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland)? 

A: Dordrecht, Kapelle  alexanderpolder, je hebt er een primaire kering en daarna een 

regionale kering voor de alexanderpolder. Nou kan je ook die regionale kering versterken en 

dan blijft in kapelle wat meer water staan. Dan kan je via ruimtelijk beleid wel iets oplossen 
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voor Kappelle. De noordwaard, misschien Nijmegen-Lent. 

  

3. V: In hoeverre is het nodig om in te zetten op een andere (risico) benadering? Is daar een 

noodzaak voor? 

A: Wat is een risico en welke kosten zijn hieraan verbonden. 

Basisveiligheid: ondergrens hoe sterk je waterveiligheid moet zien  

Keringen kunnen versterkt worden, technisch. 

 

4. V: Zijn er voorbeelden in buitenlandse waterveiligheidssystemen waar Nederland wat van kan 

leren? 

Hamburg : buitendijkse gebieden met verschillende lagen, dat je ook vluchtplekken hebt en dat 

je ook door het gebied kan via loopbruggen als de boel onder water staat en alle 

schadegevoelige dingen worden afgesloten en dergelijke.  

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Op welk niveau zou de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten worden 

vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie is er verantwoordelijk en wie moet er uitvoeren, 

controleren en financieren? 

A: Niet decentraal inzetten op MLV: keringen zijn van oudsher een collectief belang. Als je op 

decentraal die taakstelling doet. Ook waterkeringen die ergens anders kunnen bezwijken 

kunnen van invloed zijn op een overstroming in jou stad. Daarom moet er (dijkring of 

nationaal) een centraal overkoepelend iets. 

 

2. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: De vraag is of je dat moet willen, want de kosteneffectivieit van de alle maatregelen die je 

meegeeft. De enigste manier is dat we een mind-set creëren dat we allemaal automatisch als 

we keuzes maken om robuuster te maken vanuit waterveiligheid maar deze niet meer mogen 

kosten. Moeten mensen worden opgeleid, gemeenten willen daar nu niet aan, die hebben daar 

helemaal geen verstand van.  

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

 

1. V: Wat rol kan ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? (Zonering/floodproof 

bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 
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A: Robuuster maken als het niks kost, maar als het bij iedereen in de mindset krijgt dat als we 

ons zo gaan ontwikkelen op termijn dat we een robuustere maatschappij krijgt met elkaar 

 

Eigen identiteit creeren 

 

Ruimtelijke maatregel te gebruiken in een gebied als je de rest van het gebied daarmee beter 

kan beschermen. 

 

Dakraam wat open en dicht kom, netwerken die een huis voorzien wat hoger neerzetten 

(meterkastje). Dat is zonder extra meerkosten. 

 

2. V: Welke kansen biedt ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: Zoeken naar goedkope maatregelen en dat je mag hopen op kosteneffectiviteit om te 

voorkomen dat we ons richten op dure middelen die geen enkel soelaas bieden.  

In buitendijkse gebieden heeft ruimtelijke ordening een grotere. Buitendijks is het goed om zo 

te bouwen dat je dat met water omgaat. De meerwaarde dat als het mis gaat is dat je iets 

minder schade en iets meer overlevingskansen. Kun je nou rekening met waterveiligheid nou 

mooiere gebieden creeeren? En dan kan je onderscheid maken tussen gebieden op de keringen, 

en dat je daar een kering beter kan inpassen in je gebied, in het ontwerp en de gebieden achter 

de kering. Op de kering zijn wel heel veel kansen met deltadijken, sterke dijken, die kun je wel 

multifuncitoneel maken. Creeren van woonomgeving, recreatie, werkomgeving, etc.  

 

Het gebied achter de dijk moet je ook rekening mee houden. Er zijn veel meer reden om wel te 

wonen achter de dijk dan om er niet te gaan wonen.  

 

Focus met het ruimtelijk beleid in een aantal punten, en doe bij de rest (andere gebieden) niet 

zo moeilijk. 

 

3. V: Welke kansen biedt water(veiligheid) in de ruimtelijke ordening? 

A: Randvoorwaarden geven waarin de ruimtelijke ordening kan leven. 

 

4. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke ordening 

en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 
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Ruimtelijke maatregelen creeren ook andere maatregelen, hier is een gebiedsvisie voor nodig. 

RO moet laten zien dat er een extra dimensie is om op in te zetten, en die waarde is geen 

slachtoffers of schade, maar die zit hem dus in ruimtelijke kwaliteit en andere dingen.  

 

Er moeten ruimtelijke waarden zijn om niet in te zetten op dijken maar in te zetten op laag 2 

om een andere manier te zoeken om het acceptabel risico te behalen. 

 

5. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: Link naar laag 3, ruimtelijke ingrepen kan je vluchtplekken introduceren. Maar daar moet je 

ook niet te optimistisch over zijn, want mensen moeten wel de informatie hebben om dat te 

doen. Essentie van evacuatie is: goede informatievoorziening 

 

Onderscheid burger en de proffesional. Professional bewust met waterveiligheid als plek 

hebben om keuzes te maken waarin waterveiligheid dus ook belangrijk moet zijn.  

 

6. V:  Welke belemmeringen kleven er aan in het inzetten van ruimtelijke ordening voor 

waterveiligheid? 

A: Ruimtelijk beleid is Postzegelgewijs plaats, maar krijg je niet de het hele gebied zo vinden. 

plus de andere waarden staan apart ten opzichte van waterveiligheid. En dan ligt er in feite 

een onhandig huis als we daarna toch inzetten op een kering. 

 

7. V: Kleven er ook belemmeringen aan de koppeling met waterveiligheid voor de ruimtelijke 

ordening? 

A: 

Dijken is veel goedkoper dan laag 2 en 3 

 

8. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet? 

A: Waterkeringen: overstromingskans 

Rampenbeheersing: evacuatiefractie/mortaliteit 

mensen ervaren het niet als probleem omdat het bijna nooit voorkomt 
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Ruimtelijk beleid: onderscheid ontwerp en een toetsnorm 

Huis: waardestijging huis doordat de economie is gestegen, dus dan moet je iets doen bij een 

toetsnorm, dus niet doen, maar eens in de 50 jaar een doel te verzien 

Ontwerp kan wel door ontwerppeilen te definiëren: hoe hoog moet je vluchtplek in je huis zijn, 

of misschien wil je voorkomen dat je huis overstroomd.  Maar je kan op basis van de kans dat 

een waterdiepte optreedt in het gebied: dit lijkt me wel een goed niveau om zo’n vluchtplek in 

je huis te hebben. Maar is het überhaupt nodig om hier eisen aan te stellen? EN als je geen 

eisen stelt: willen we een onderhandelingsproces waar je dat wilt of niet.  

 

9. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: Uitwisseling van de laag komt voor op het moment dat je de normen stelt bij verschillende 

dingen. 
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Bijlage 6: interview Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering | Jasper Groos en Claudia 

Veltrop | Team ruimelijke inrichting en waterveiligheid | 23 mei 2012 

 

Introductie 

Jasper Groos en Claudia Veltrop werken voor een klein team mensen binnen het Deltaprogramma 

Nieuwbouw en Herstructurering dat werkt aan ruimtelijke inrichting en waterveiligheid en hebben als 

einddoel heeft om een beleidskader deltabeslissing ruimte adaptatie op te leveren waarin de 

instrumentele kant van meerlaagsveiligheid wordt ontwikkeld. Dat kan op verschillende manieren als 

afspraken in een convenant met sectoren, of een wet gaan veranderen, of juist communicatie 

middelen willen aangeven.  

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat verstaat u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?).  

A: Het concept zelf is niet nieuw, en is instrumenteel van aard. Het gaat om maatregelen. Wat 

er achter zit is een andere benadering van meerlaagsveiligheid, vanuit het gebied en minder 

geënt op de dijk zelf die zich richt op de hoeveelheid water. Die andere benadering zou zich 

kunnen richten op maatregelen die niet alleen op de dijk slaan maar ook andere maatregelen 

zoals ruimtelijke inrichting. Van een sectoraal/taakgericht ‘water is het label’, is het doel een 

beetje veranderd. Waar het eigenlijk gaat om het gebied erachter wordt de dijk niet meer als 

zo belangrijk gezien. Het doel is belangrijker dan het middel. Het verhogen van de dijk is 

tegenwoordig niet meer effectief (claudia) wat kan ik nu ook doen aan de gevolgenkant naast 

de preventiekant? Het gaat dan om schade en huizen, maar ook om slachtoffers, en dan zit je 

in de 2e laag met ruimtelijke inrichting waar je meer schade zou kunnen beperken en waar je in 

de 3e laag maar slachtoffers te kijken. Niet meer op de dijk te vertrouwen, maar hoewel de 

kans heel klein is, whatif, kan je toch naar de andere sporen kijken. Welleswaar is de kans dat 

de dijk doorgaat wel heel groot, maar is het gevolg nu heel groot. Maar het kan en het hoeft 

niet altijd om de dijk te verhogen, en dat kan je misschien op andere maatregelen oplossen. De 

andere denktrant, overstromingsrisico, is de onderliggende gedachte van meerlaagsveiligheid. 

 

Uitvraag: wat zijn nou goede maatregelen die in de tweede laag kunnen plaatsvinden? Er 

worden nu wel kostenkentallen ontwikkeld. Waar sectoraal budget voor dijkversterking heel 

goed aangeeft wat er wordt betaald om preventie en welke efficiente dat heeft te betalen en 
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dat is meetbaar, ruimtelijke maatregelen hebben te maken met een veel groter tijdvlak en daar 

komen meekoppel mogelijkheden bij kijken, dit soort maatregelen zijn altijd gekoppeld aan een 

ruimtelijke investering. Altijd gekoppeld aan een hele gebiedsontwikkeling, daar kunnen 

dijkverhoging of andere maatregelen inzetten. Met MLV verbreed je palet van mogelijkheden. 

 

Claudia Veltrop, het mogelijk maken dat ruimtelijke ontwikkelingen beter worden gekoppeld 

met waterveiligheid wat is nu precies de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie – brede 

deltaprogramma 

 

2. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op een 

benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders denken? 

A: Een ander veiligheidsniveau betekent misschien wel een hoger veiligheidsniveau, 

overstromingskans zijn de faalmechanismen meegenomen waardoor de dijken veel sterker 

moeten zijn. De risicobenadering voor een gebied is weer een stap verder. Hoe hoog komt het 

water eigenlijk, hoe snel komt het water, wat voor functies zitten in het gebied en hoe sterk is 

de dijk eigenlijk? Dat kan je ook uitrekenen en daaruit kan je ook maatregelen vanuit nemen. 

Vanuit het individueel risico is een heel andere norm. Het is een beetje appels met peren want 

dat is eigenlijk niet echt een heel andere norm dan als je alleen de dijk normeert.  

 

Als je nu integraal om zou slaan naar 10-5 in heel nederland, dan zal je zien dat er in sommige 

aandachtsgebieden dat je nog wat extra maatregelen moet nemen, en als je dat sectoraal doet 

dan betekent dat maatregelen aande dijk, terwijl we denken dat dat niet de enige maatregelen 

zijn die kunnen. Ik heb wel eens een bedrag gehoord, iets van 2 miljard, dan is het rond. Maar 

je kunt ook aan gebieden zelf overlaten om zelf de norm te verhogen, of een ander risico 

inzetten. Bijv, dat economische schade een issue wordt. Bijv randstad zou economische schade 

een grotere norm moet opleveren. Maar dan leveren wij geen norm, maar wel een 

instrumentarium om die afweging in die gebieden te maken (bv een kaart (er is wat aan de 

hand) of soorten maatregelen waar de kostenkentallen), maar dat laten we dan aan de regio 

over, dan is dit heel faciliterend, wat met de nieuwe rol van het rijk past.  

Voor veel dijkringen blijft de overstromingskans/overschrijdingskans (dat is makkelijker) 

 

3. V: Zijn er voorbeelden in buitenlandse waterveiligheidssystemen waar Nederland wat van kan 

leren? 

A: Wel naar gekeken, hamburg is vooral buitendijks gebied, en nederland is binnendijks, en in 

engeland hebben ze een dusdanig anders planningsysteem, dat er heel veel zou moeten 
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worden veranderen in de werkcultuur tussen ontwikkelaars en de waterwereld om zoiets te 

kunnen realiseren. Dat is heel anders als het is gelijkend. Lessen wel trekken, op 

maatregelenpakket (in buitendijkse gebieden). Maar ik kan niet voorstellen dat je in Almere a 

la Hamburg gaat bepaelen, omdat het water daar veel hoger komt dan in het buitendijks 

gebied.  

 

De vergelijkbaarheid is moeilijk, omdat in Nederland heel vlak is, en dat kunnen we wel zien 

aankomen, met dijken kan je dan heel veel doen. Limburg lijkt het meest op buitenland in die 

zien, dat kan je dan weer moeilijker bedijken in een maasdal. In heuvelachtige gebieden schiet 

je veel sneller in de 2e en 3e laag.  

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Op welk niveau zou de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten worden 

vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie is er verantwoordelijk en wie moet er uitvoeren, 

controleren en financieren? 

A: Provincies hebben het meeste kans om een beslisbevoegdheid te krijgen, boven dat 

basisveiligheidsniveau. Maar dat moet wel uit de uitvraag blijven. Regisseur zou dan wel 

provincie kunnen zijn, als beslisgezag om 2e en 3e laag. De uitvraag is de relatie met de 

gebiedsprocessen. De uitvraag is vanuit het programma Veiligheid en DPNH, wat kan je doen in 

je gebied met MLV? 2e en 3e laag aanvullend of de aandachtsgebieden wat kun je daar nou 

doen met echt de risicobenadering? Vanuit het hoofdwatersysteem. Want in de uitwerking zou 

je erachter kunnen komen dat het regionale watersysteem dat ruimtelijke maatregelen veel 

dichterbij komen, en dat je het op regionale schaal moet bekijken omdat je dan meer kennis 

hebt (op regionaal niveau) wat je op nationaal niveau niet hebt. Als je het benaderd vanuit het 

regionale systeem en je het meekoppelt met andere thema’s (zoals hittestress) of ruimtelijke 

ontwikkelingen, dat je wel op ruimtelijke maatregelen uitkomt omdat ze meerdere doelen 

tegelijk dienen, en het dus een multiplayereffect heeft van jawelste. Maar als je het sectoraal 

bekijkt t.o.v. dijkinvesteringen, dan kan het op dit moment nog niet uit. Als je het dus benaderd 

vanuit de woningbouw met kosten en baten en dan krijg je een veel breder palet kosten en 

baten en zouden ruimtelijek maatregelen veel efficienter kunnen zijn en veel goedkoper kunnen 

zijn. Andersom kan trouwens ook, dat je erachter komt dat het veel handiger is om te 

investeren in de dijk om de preventie veel beter. 

 

We moeten af van de dijk als doel, maar als middel en dat het gebied het doel is. Als je er dan 

achter komt, door een andere benaderingswijze, dat een ander pakket van maatregelen veel 
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kosteneffectiever is, en dat je dan heel veel budgetten in de gebiedsontwikkeling en de dijk beij 

elkaar kan voegen. We laten er nu niet meer over uit wat misschien beter is, maar we willen 

meer feeling krijgen wat nu handiger is.  

 

2. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Het is de enige weg, juist nu. In alle sectoren worden de budgetten geknepen. Maar er zijn 

nog steeds opgaven. En het is heel kosteneffectief als je met elkaar naar een gebied kijkt en 

hoe je dat nou op een soort kwalitatief goede mogelijke manier doen, zonder dat het je bergen 

met geld kost.  

 

voorbeeld vanuit een ander belang bodem bescherming dat er al ophoging nodig was 

waardoor een ruimtelijke maatregel voor waterveiligheid opeens veel aantrekkelijker wordt 

(meekoppelen). Dat bereik je alleen maar als je met zn allen aan tafel zit en onderhandeld en 

open met elkaar praat. Dan kom je er altijd uit. “als je de koek moet verdelen, moet je eerst 

zorgen datie groter wordt, en dat is wat je doet met goede gebiedsontwikkeling.’ 

 

Invullen van je instrumentarium en hoe je MLV doet, niet alleen te definieren welke 

maatregelen hem zijn, dit is de aanpak, zo verankerd (bestemmingsplan, stuctuurvisie) als het 

gaat over goverance, veel duidelijk als je weet wie waar aan de lat voor staat.  Je probeert die 

aanpak zodanig te verankeren dat ze niet om elkaar heen kunnen en dat het natuurlijk is dat ze 

in elkaar aan de slag gaan. Dat moet uit de gebiedsopgaven ook komen dat dit veel efficienter 

wordt. 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

 

1. V: Wat rol kan ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? (Zonering/floodproof 

bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Wetdroof, dryproof, verhogen, compartimetering, deltadijk  multifunctioneel en achter de 

dijk een situatie die je ruimtelijk kan oplossen, overloop gebieden (politiek gevoelig),  

Maatregelen verschillen binnendijks en buitendijks. Badkuipeffect is binnendijks (dan moet je 

meer doen aan laag 3, om mensen weg te krijgen).  

 

2. V: Welke kansen biedt ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 



 
 

 

 131 

A: De watersector hoort ook in de ruimtelijke ordening, maar die wordt nu nog niet bij de RO 

betrokken, terwijl de verkeersman, etc, wel ertussen. Er moet meer synargie moeten doen. 

 

3. V: Welke kansen biedt water(veiligheid) in de ruimtelijke ordening? 

A: Juist wel Water en RO horen meer met elkaar aan tafel te zitten, die zou vanuit het 

waterschap moeten zijn vanuit de watertoets, dat is nu pas aan het eind van de rit, dan is alles 

al uitonderhandeld, en vise versa dat watermannen meteen beginnen uit te rekenen hoeveel 

iets kost voordat ze het gaan doen. Misschien als je het goed mee weegt boek je wel winst. 

 

4. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke ordening 

en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A:RK bij uitstek wel, wat je niet generiek kan aanschrijven maar vanuit het gebied tot zoiets 

moet komen. Dat alle sectoren van elkaar worden afgewogen. Waterveiligheid werd nooit 

meegewogen maar moet nu wel worden meegewogen. Hoe kunnen we dat meenemen in dit 

gebied. En dan wordt waterveiligheid onderdeel van deze RK, maar dat is niet het doel op zich, 

het doel op zich is dat alle sectoren bij elkaar worden afgewogen in de ruimtelijke 

besluitvorming. 

 

5. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A; Ja laag 3 is deels laag 2, dakramen, een bepaalde bouwwijze kan zorgen dat je makkelijker 

wegkomt, weg op een dijk, vluchtroutes aanleggen is ook leg 2. Heel veel rotondes uitgelegd 

tegenwoordig en het blijkt dat bij rotondens dan het snelst vast liggen. Je moet dus zorgen dat 

rotondens plat zijn zodat je dan alleen maar recht door hoeft te sjeesen.  

 

Centraal daarin staat dat we niet in een uitgebreide lijst met maatregelen te komen met de 

bijbehorende kostenaantal maar met een aanpak die generiek voorschrijft of afspreekt hoe je 

het bij toekomstige ontwikkelingen kan meenemen. Dit kan een nieuw 

waterveiligheidsprogramma zijn of een ontwikkeling in het gebied waar waterveiligheid een rol 

moet spelen. Het gaat om de aanpak die je gaat voorschrijven als invulling van het proces MLV. 

Als je het proces goed regelt dan komt je ervanzelf uit t.ov watermensen die zeggen: de 

inhoudt moet goed zijn en anders komt het niet goed.  
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6. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet? 

A: Gebied normeer je dan, dus vanuit die normering ga je dan de maatregelen treffen. Die 10-5 

gooit overal, en waar je die niet haalt dan slimme combinaties. Alle 3 de lagen normeren, of 

juist lagen apart of juist helemaal niet meer normeren. Basisniveau is 10-5 overal en dan 

kunnen provincies aangeven dat ‘ze willen inzetten op groepsrisico of economisch risico’ 

bovenop dat basisveiligheidsniveau.  

 

7. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: Uitvraag uitwisselbare variant. Bij gebiedsgerichte risicobenadering, dat je slimme 

combinaties kan maken tussen die 3 lagen kunt maken. Dat is alleen bij die gebieden waar echt 

een zware opgave gaat liggen.  

 

Stappen voor de toekomst: 

- Van gebiedsgerichte deelprogramma’s waar ze tegenaan lopen bij het uitwerking van MLV 

(wet en regelgeving, gebrek aan kennis, bestuurlijke onwil?, bestuurlijke context notdone?) 

Hoe wordt MLV beleefd. 

- Aanpak vervolmaken (wet aan de slag, ergens iets veranderen) 

- Instrumenteren (mogelijk maken dat er in gebieden een goeie afweging gemaakt kan worden) 
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Bijlage 7: interview Deltaprogramma Veiligheid| Kees Vlak | beleidsadviseur afdeling 

waterveiligheid | 7 juni 2012  

 

Introductie 

Kees Vlak is werkzaam bij de afdeling waterveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Verbonden aan het Deltaprogramma, bij deelprogramma’s Waterveiligheid en Nieuwbouw en 

Herstructurering. Expert op het gebied van meerlaagsveiligheid en deltadijken. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat verstaat u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?). 

A: Meerlaagsveiligheid is integraal kijken naar waterveiligheid. Waar is waterveiligheid nou 

goed voor? In weze het voorkomen van schade en slachtoffers, en dat kan je op meerdere 

manieren voorkomen, preventie, inrichten van het land, weghalen van mensen, etc. Het is 

integraal kijken in verschillende manieren doen om schade en slachtoffers voorkomen, met een 

optimale mix van maatregelen dat totale schade en slachtoffer risico te verkleinen.  

 

Middel was een soort doel geworden, doel is waterveiligheid en niet de dijk zelf. Dijk is een 

laaggeorderd doel en eerste doel is het voorkomen van schade en slachtoffers 

 

2. V: Wat zijn nu echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland). 

A: Er zijn nog niet zo heel veel goede uitvoeringsvoorbeelden. Wel een aantal uitstekende 

plannen, zoals Dordrecht doet. Maar dat zit in de papier, niet in de uitvoering zichtbaar slagen 

gemaakt zijn. 

 

3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op een 

benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders denken? 

A: Anders denken, maar het helpt heel erg als je jezelf doelen gaat stellen in schade en 

slachtoffer risico, als je op dat niveau de doelen stelt van het nieuwe beleid, dan ga je al anders 

naar het beleid kijken. Wat is het meest efficiente manier om aan die doelen vast te houden? 

Als je dan naar gebiedsinrichitng kijkt kan je al kijken naar deze doelen.  
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4. V: In hoeverre is het nodig om in te zetten op een andere (risico) benadering? Is daar een 

noodzaak voor? 

A: Dat helpt maar het is een afgeleide van de discussie. Wat is nu de situatie in termen van 

schade en slachtofferrisico? 

 

5. V: Als er wordt ingezet op een benadering meerlaagsveiligheid, waar moet dan op worden 

gelet? 

A: Als je het doet is het belangrijk dat je onderkent dat verschillende lagen zelfstandig werken 

op heel veel soorten verschillende tijdsschalen, wat een bijdrage kan zijn in laag 1 is veel 

makkelijk in termen van een project te definieren dan in laag 2. Ruimtelijke beleid is per 

definitie beleid dat pas doorwerkt op het moment dat je ergens iets doet. Het gaat pas 

doorwerken in allerlei investeringsmomenten in de toekomst en al die kleine stapjes bij elkaar 

gaat een veel groter resultaat opleveren. Dat is een heel andere manier van werken dan als je 

zegt ga ik nu wel of niet besluiten om een wijk op de schop te nemen. Het is toekomst gericht 

denken, maar het is ook onderkennen dat de verschillende lagen op verschillende manieren 

sturen en ook op verschillende manieren kosten en baten genereren. Het wordt heel makkelijk 

geprobeerd alles in termen van maatregelinvesteringen te doen, terwijl dat juist voor het 

ruimtelijk beleid heel lastig is. Je geeft het mee als een outcome eis dat je in je plan moet 

verwerken, wordt het heel moeilijk om uit te rekenenen wat nou precies de kosten zijn, ook 

misschien wel om uit te rekenen wat de baten zijn. In de ruimtelijke ordening wil je veel meer in 

je proceseisen en je outcome eisen sturen, terwijl je in je preventie laag veel meer wil blijven 

sturen in harde instrumentarium en toetsing.  

 

6. V: Zijn er voorbeelden in buitenlandse waterveiligheidssystemen waar Nederland wat van kan 

leren? 

Ik overzie dat eigenlijk te weinig. Van wat je wel eens hoort in het buitenland. Wij zijn in ons 

land in ver in onze preventienorm. Onze dijken zijn in verhouding met de andere landen veel 

hoger. Dat maakt automatisch dat je veel minder doen in laag 2 en 3 doet.  

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Op welk niveau zou de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten worden 

vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie is er verantwoordelijk en wie moet er uitvoeren, 

controleren en financieren?  

A: Ik ben er niet voor om dat op verschillende schaalniveau’s te doen, meer dijkringen of 

dijkringdelen. Om op dat niveau te kijken waar komt de dreiging vandaan en wat moeten we 
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dan gaan doen. We moeten dat wel op een zo laag mogelijk niveau doen. En als je dat wilt 

doen in de Ruimtleijkeordeing, dan moet dat in de planniveau’s op lagere niveaus ook worden 

doorgevoerd. 

ik weet niet of laag 2 meer is dan slimmer bouwen en slimmer inrichten en ik weet niet of dat 

automatisch meer geld moet kosten.  

Het wordt pas ingewikkeld als je dingen aantoonbaar heel anders gaat doen. Als je 

bijvoorbeeld zegt ik ga niet mijn dijk hier ophogen ook al vind ik mijn restrisico te hoog. Maar ik 

ga bijvoorbeeld compartimenteringsdijken aanleggen. Op dat moment ga je heel gericht 

investeringen doen in een stukje waterveiligheid. In dat geval zal je dat stukje waterveiligheid 

ook moeten financieren vanuit water.  

Maar als je gewoon een ziekenhuis slimmer bouwt, dan hoeft dat niet perse meer geld te 

kosten. (no-regret maatregelen). Net even op een andere manier bouwen hoeft niet meer geld 

te kosten. Waar het gericht is op meekoppelen weet ik niet of het zoveel meer geld hoeft te 

kosten dat je er extra geldstromen voor ontwikkeld. 

 

Maar ik ben er wel voor om het waterveiligheidsbudget meer te flexibiliseren. Dan koppel je 

dat waterveiligheidsbudget aan schade en slachtofferrisico’s (doel) en dan kijk je hoe je dat 

budget zo efficient mogelijk kan inzetten. En de uitgaven die worden gedaan om dat doel te 

bereiken kunnen in de verschillende lagen worden gedaan. 

 

2. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Ik zie geen reden waarom er geen gewenste situatie zou zijn. Dat is ook in andere domeinen 

zo. Outcome eis neerleggen en ruimtelijke ordenaars kunnen daar heel goed aan voldoen. 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

1. V: Wat rol kan ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? (Zonering/floodproof 

bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering). 

A: Niet heel veel anders datie er nu uitziet. In je gebiedsopgave komt er een stuk water 

kwantiteit bij. En als je afspreekt met elkaar om dat te doen, dat het ook heel goed is om met 

een watertoets een waterschap hier over denkt.  

 

2. V: Welke kansen biedt ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: De tweede laag kan met name doen is er voor zorgen dat de groei die er nu zit in het 
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schaderisico dat die niet verder oploopt, maar dat deze misschien wel afloopt door bepaalde 

ontwikkelingen zo schadeproof te doen vanuit het overstromingsrisico.  

 

3. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: Voor een stukje wel, ik denk dat het ook heel goed zou zijn als veiligehidsregio’s wat meer 

pro-actief mee zouden doen aan het ruimtelijkeordeningsspel, bijv aan een watertoets als het 

planniveau daar aanleiding over geeft. Net zoals met brandveiligheid, maar nu met 

waterveiligheid. Verder een stukje infrastructuur dat een waterveiligheidsplan met zich mee 

brengt en veilige schuilplaatsen, dat vraagt ook dingen aan het ruimtelijke ordeningsproces.  

 

4. V:  Welke belemmeringen kleven er aan in het inzetten van ruimtelijke ordening voor 

waterveiligheid? 

A: Echte belemmeringen zie ik niet zo, wat ik wel zie, is er het verschil in tijdsfactor hoe een 

inzet in laag 2 doorwerkt. Het is per definitie een spel van sturen van nieuwe ontwikkelingen in 

de tijd. Dat zijn kleine stapjes, terwijl als je grote sprongen wil maken doet je dat vanuit laag 1. 

Deze grote stappen kan ruimtelijke ordening niet maken. Dat is het karakter van ruimtelijke 

inrichting. Brandveiligheid heeft dat ook, eisen op brandveiligheid hebben ook altijd gericht op 

basis van nieuwe gebouwen. Oude gebouwen hebben andere eisen op gebied van 

brandveiligheid. Maar dat betekent dat het niet voor 2100 zoden aan de dijk kan zetten, maar 

in 2020 kan het nog helemaal niet te zien zijn.  

 

5. V: Kleven er ook belemmeringen aan de koppeling met waterveiligheid voor de ruimtelijke 

ordening? 

A: Ik ben niet voor een watertoets die dwingend is, maar ik geef gewoon meer outcome eisen 

mee, waarmee het resultaat van een ruimtelijke ingreep aan bepaalde eisen is gebonden. Het 

is heel lastig in de bestuurlijke context van een bestemmingsplan: ik ga die partij veel meer 

zeggenschap moeten geven dan andere partijen. Dat creëert bestuurlijke onevenwichtigheid. 

Vanuit de waterveiligheid zou dat wel kunnen, maar het spanningsveld van de gemeente 

(betaalbare woningen, milieu-eisen, etc) is te groot. Je kan beter een aantal outcome-eisen 

meegeven waardoor gebouwen bijv. waterrobuuster zijn. Dat soort meer generieke 

instrumenten zijn veel makkelijker dan te schuiven tussen de verhoudingen tussen partijen. Dan 

creeer je juist misschien veel meer weerstand. 
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6. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is van de 

ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen moeten er dan 

gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? 

A: Hebben we al: buitendijks gebied, en dat zijn niet de minst veilige plekken in Nederland 

 

7. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet? 

A: Uiteindelijk wel, voor een deel zit hem in in het bouwproces, hoe schadegevoelig een 

bouwwerk is. En zit voor een deel in de outcome eisen van een proces. Nou gemeente, als jij het 

aantal inwoners laat komen maar je het veel schadegevoeliger, compenseer dat maar, en laat 

maar zien dat het dan even kan op terugkomen. Dan heb je een heel open- outcome eis 

gemaakt zonder dat er iets dwingend overeen komt. 

 

8. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: Nou zodra je op een hoger doelniveau doelen gaat formeren dan ontstaat er een soort van 

uitwisselbaarheid. Maar dat heeft nu nog alleen maar wat te maken met het restrisico, dat als 

dat te hoog is, niet persé de norm van de dijk omhoog moet, maar dat er ook kan worden 

vanuit laag 2 en 3 kan worden gekeken om dat restrisico te verkleinen. Dat is de minimale, 

huidige versie, van uitwisselbaar. Maar dat als je de doelen scherper formuleert, dan kijk je 

uiteindelijk gewoon: hoe verklein ik mijn schade en slachtofferrisico  

 

Uiteindelijk zeg je: hoe is het potentieel van slachtoffers en schade en vind je dat oke, niks aan 

doen, maar juist net niet: dan heb je er verschillende lagen voor om dat aan te passen. 
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Bijlage 8: interview provincie Overijssel | Marjolein Braam | Senior beleidsmedewerker Water en 

Ruimtelijke Ordening | 20 juni 2012  

 

Introductie 

Marjolein Braam is betrokken bij het opstellen van het opstellen van handreiking 

overstromingsrobuust bouwen van de provincie Utrecht en het toevoegen van een waterparagraaf in 

het provinciaal omgevingsplan en is nu trekker van het regioproces Nederrijn/Lek. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de 

politiek tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?)   

A: Meerlaagsveiligheid is voor mij dat je niet alleen inzet op de eerste laag preventie, 

maar ook inzet op de andere lagen, wat we daaraan kunnen doen voor de veiligheid. 

 

2. V: Wat zijn nu al echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland/ Dijkring 

43)? 

A: De terpen, vlietheuvels, bouwen op de heuvelrug. Vroeger bouwden ze zoals het moest, tot 

1960 ongeveer, overstromingsrobuust. 

 

3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen 

op een benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel 

anders denken? 

A: nu is er een ander denken nodig, men heeft de hele tijd het idee gehad: als de dijken 

op orde zijn, dan gebeurd er niks. Maar je ziet nu een omslag, vooral na New Orleans, 

dat je denkt: ook hier kan het een keer misgaan.  

Qua kosten-efficientie moet je kijken naar mogelijkheden zijn binnen de 

meerlaagsveiligheid.  

 

4. V: Krijgt het waterschap Rivieren de wetenschappelijke discussie over 

meerlaagsveiligheid (laag 1 vs. laag 2 + 3) mee en wat vinden zij ervan? 

A: Wij hebben binnen de provincie heel veel discussie over gehad. Als je begint, kijk 

dan in het begin naar de kwetsbare en vitale objecten en het buitendijks bouwen. Verder 

zien we het als een groeimodel, dat we langzaam wat mee nemen. Maar vooral in de 
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vitale en kwetsbare objecten denken we bij de provincie nog meer winst te kunnen 

halen. Zo praten we ook met waterleidingbedrijven en elektriciteitsbedrijven. Deze 

zeiden dat ze tot 1960 altijd hun infrastructuur verhoogd op. 2 of 3 jaar geleden is er 

een behoorlijke wateroverlast geweest in Glorchester in Engeland, waar ook de 

drinkwatervoorziening werd aangetast. En nu gaan de waterleidingsbedrijven hun 

infrastructuur dan ook weer verhoogd aanleggen. Maar voor de elektriciteit moet dit 

nog verder in de directie worden doorgedrongen. 

 

 

5. V: Het Deltaprogramma heeft als taak gekregen een veiligheidsstrategie voor het 

hoofdwatersysteem tot het jaar 2100 uit te stippelen. Zou er niet alleen naar het 

hoofdwatersysteem gekeken moeten worden, maar ook naar het regionale systeem 

A: Ja dat wordt meegenomen, het belangrijk om het zo breed mogelijk te trekken en dan 

zie je waar het wel en niet uit kan. Na Wilnes is daar ook een heel programma 

opgetrokken. 

 

6. V: Zou dit volgens jullie andere inzichten leveren over meerlaagsveiligheid en het 

gebruik van laag 2 en 3? 

A: Nee, het wordt niet kostenefficenter ten opzichte van laag 1. Het ophogen van 

nieuwbouwwijken is veel duurder en de meeste bebouwing is er al en die kan je niet 

meer veranderen. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

3. V: Het rijk zet in op een meerlaagsveiligheid dat in de regio meer 

verantwoordelijkheden zou moeten krijgen in het nieuwe waterveiligheidsbeleid 

A: Ik heb ervoor gezorgd dat in de provincie Utrecht de waterkwantitiet in het 

waterhuishoudingsplan en de structuurvisie kwam. En nu ben ik aangenomen om te 

zorgen dat de koppeling tussen waterveiligheid en ruimtelijke ordening beter kan. Toen 

zochten we naar winstpunten en die zitten in de Grebbedijk, de ringwegen bij Vianen 

gebruiken als compartimentering. In Centraal-Holland hebben we bekeken wat er 

allemaal opgehoogd zou moeten worden volgens de wet: dan zouden heel veel keringen 

moeten worden opgehoogd die door oude historische kernen zoals Oudewater en 

Montfort en het Groene Hart die een belangrijke landschappelijke waarde en 

cultuurhistorie.  
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4. V: Zijn de provincie bekend met de nieuwe rol die er wordt verkregen door de 

meerlaagsveligheid in de waterveiligheid? 

A: Daar gaan nog hele discussies over plaatsvinden, maar daar zijn we ons wel bewust 

van. En we weten niet of het aanvullend is of dat we het gaan inruilen, maar we zetten 

erop in dat het aanvullend wordt. We hebben het idee dat Atsma iets te hoge 

verwachtingen erbij heeft. 

 

5. V: Wat vindt de provincie van de nieuwe rol die ze krijgen in waterveiligheid? 

A: wij hebben een paar rollen. Een kaderstellende rol in de RO en in het waterbeheer. 

Voor de rest zit het bij de waterschappen en de gemeenten. Het wordt door de provincie 

Utrecht mogelijk gemaakt om in de 2
e
 laag kan werken, maar de gemeente moet daarin 

doorwerken. Wat er nou gaat gebeuren is dat we trekker worden van het regioproces. 

Daar wordt meerlaagsveiligheid nadrukkelijk een van de punten die we meenemen. 

Daarna gaan we samen met de gemeenten kijken wat we kunnen doen.  

 

6. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel 

een gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Veiligheidsregio’s zitten meer op de calimiteitensituaties, dus daar denk ik dat het 

handig is om het samen te hebben over vluchtwegen e.d. over freebergen en dat soort 

dingen, met waterschappen kijken we naar compartimenteringen e.d. en met gemeente 

gaan we aan de gang met het ruimtelijk beeld als het gaat om compartimenteringen. 

Maar de verwachtingen ten aanzien van de tweede laag, komt uit dat het qua kosten-

baten verhouding niet goed komt. 

 

We moeten bijna alles met alle partijen samen doen. Rijk, waterschappen, gemeenten en 

provincie. En ook met dit soort dingen, als we iets willen, moeten we met z’n allen aan 

tafel zitten en zorgen dat het er komt. Via het bestuursakkoord water werkt dit prima. 

Bij projecten moet ik wel vaak nog afstemmen wie wat doet. Maar voor de rest werkt 

het prima. 

 

7. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en 

wie moet er uitvoeren, controleren en financieren?  
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A: De kosten zullen wel worden doorgeschoven naar de bedrijven die de projecten 

zullen gaan doen. 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement  

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens jullie? 

(Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: compartimentering in combinatie met rondwegen om de stad.  

Diep overstroombare gebieden: een raam in je zolder hebben (in zeeland schijnt het te 

zijn dat de helft van de mensen niet verdronken zou zijn) 

Daarnaast zou ik van het rijk de wens hebben om met een avb kwam over de vitale en 

kwetsbare infrastructuur, maar dat ligt heel gevoelig bij binnenlandse zaken. Misschien 

is dat wel een belemmering om er iets over te doen. Wat mag je niet weten waar het ligt, 

maar daar zou je het wel over kunnen hebben met de organisatie. 

Ik heb de wens geuit met een lijst van maatregelen. De handreiking robuust bouwen is 

geen complete lijst en is om gemeenten het idee te geven waar ze aan moeten denken.  

 

2. V: Welke kansen zien jullie voor de ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: ik zie ook wel kansen, met compartimentering met recreatie en natuur, daar kan je er 

als gebiedsontwikkeling er heel veel mee bereiken. En ook met een andere manier van 

bouwen, dat kan ook heel leuk en mooi zijn. We zetten nu nog in op uitleglocaties en 

nog niet op herstructurering terwijl daar in Utrecht het meest aan wordt gedaan. Maar 

het is een eerste stap en het is mooi dat de politiek er iets aan zou doen en we willen 

niet te veel in een keer binnen halen want dan komt er niks van.   

 

3. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke 

ordening en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke 

kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A: Ja, bijvoorbeeld als je alle waterwegen neemt, en het groene hart met haar boezems. 

Dan zit en ja natuur, en je recreatie en je dijken op 1 beperkte gebied. En dat zijn wel je 

mooiste gebieden. Dus daar liggen heel veel voordelen om die te combineren tot een 

groter belang. 

 

4. V: Gemeenten geven aan dat zij kansen zien voor laag 2 in het waterveiligheidsbeleid, 

aanvullend op het huidige systeem van preventie. Wel zien zij een 
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financieringsprobleem, maatregelen worden ‘iets’ duurder. Zou de provincie hierin mee 

willen betalen? Wat zou hier in ruil voor moeten gebeuren? 

A: Dat is een relevante discussie. Als ik naar de politiek kijk staat dat hele financiële 

verhaal op zich heen. De provincie heeft geen geld bijna. Dan zal in de meeste gevallen 

de initiator, de projectontwikkelaar of degene die de huizen koopt, dat die de kosten 

moeten betalen. Waterschappen en provincie zullen de kosten moeten dragen bij 

compartimentering of de verbetering van je watersysteem dan wel en dan met name de 

waterschappen via de waterschapsheffing. Bij de provincie zit het meer op het niveau 

van de kaderstelling, innovatie om projecten te stimuleren en de aanmoediging tot 

vernieuwing.  

 

5. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 

afhankelijk van laag 2? 

A: vooral bij rondwegen om de stad moeten we erop letten dat deze ook kunnen worden 

ingezet als vluchtwegen.  Laag 2 en laag 3 zijn afhankelijk bij elkaar. 

 

6. V: Welke mogelijkheden liggen er in Dijkring 43 voor laag 2 (meekoppelkansen)? 

A: waar de kansen heel erg gemist worden, ook bij de primaire keringen, bij een dijk 

wordt er raaigras op gelegd aan beide kanten, daar ligt een weg op, geen fietspad of 

wat. En dan denk ik: het zijn zo’n enorme lange zones, daar kan je veel meer ecologie 

in steken.  

 

Daarnaast wonen aan het water: vroeger keerden mensen hun huizen van water af, nu 

naar het water toe. Daar zit ook een enorme koppeling te maken, met name bij het 

stedelijk gebied. OP het moment dat je een kering zo inricht dat je huizen ook bij het 

water betrokken zijn, zoals bij wijk bij duurstede, dan denk  ik dat je op die manier 

behoorlijk wat kan bereiken. En zo zijn er nog meer voorbeelden. 

 

7. V:  Welke belemmeringen kleven er aan in het inzetten van ruimtelijke ordening voor 

waterveiligheid (laag 2)? 
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In heel veel gevallen zie ik ook de tweede laag, als je daar wat aan wilt gaan doen, dan 

is dat een kwestie van lange adem en dan moet je 50 jaar lang redelijk stabiel daar wat 

aan gaan doen. Maar ik vraag me af of we de politiek zolang hiervoor kunnen bepalen.  

 

Het is duurder 

 

Het zit in het denken van de mensen 

 

Er zijn heel vaak ook geen mogelijkheden hiervoor, in de randstad moet je nog 7000 

woningen realiseren en als je die allemaal op de hoogste locaties kwijt wil, dat kan 

helemaal niet, daar is helemaal geen ruimte voor. Ophogen zou dan moeten, maar ala 

zuidplaspolder is dat ook geen optie en want dan moet je meters ophogen en dan krijg 

je nog meer extra kosten. 

 

 

8. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is 

van de ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen 

moeten er dan gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? 

Welke instrumenten zouden er nodig zijn? 

A: de ruimtelijke structuurvisie bevat intensief overleg met de waterbeheerders. En daardoor is 

dit het instrument om er regelmatig overleg te overhebben. De watertoets heeft daardoor een 

waterparagraaf in de structuurvisie. Richting gemeenten zijn de waterschappen meer 

betrokken met de watertoets bij bestemmingsplannen. Het gaat wel langzaam, maar 

langzaam maar zeker wordt er van te voren gesproken over de waterveiligheid in de ruimtelijke 

ordening. 

 

9. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo 

nee, waarom niet? 

A: het is zoeken hoe we het moeten oppakken, maar een instrument als waar de 

kwetsbare objecten komen dat is wel handig, daarnaast zou het fijn zijn als er 

kostenplaatjes bij maatregelen worden gegeven en kosten-baten kunnen worden 

afgewogen. 

 



 
 

 

 144 

10. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar 

kunnen zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: in vianen hebben we de discussie binnen de provincie utrecht over de uitleglocatie 

hoevenhaag. Vanuit water hebben wij daar een negatief advies over gegeven en ik weet 

dus niet of deze uitleglocatie nog blijft. 
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Bijlage 9: interview Vereniging Nederlanse Gemeenten (VNG)/ Vereniging Nederlandse 

Riviergemeenten (VNR) | Teus Gijzel | senior beleidsmedewerker | 16 september 2012  

 

Introductie 

Teus Gijzel werkt voor het de vereniging Nederlandse riviergemeenten en houdt zich door zijn 

verleden als beleidsmedewerker Water bij de gemeente Nijmegen bezig met waterveiligheid. 

Tevens is hij betrokken geweest bij de eerste totstandkoming van het concept 

meerlaagsveiligheid.  

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

3. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?)  

A:  Voor mij kwam meerlaagsveiligheid in 2007 als eerst ter discussie. En dan had je mensen die 

het gelijk weg poetsten en mensen die hier heilig in geloofden. Daarna is dat in beleid 

gekomen. Uiteindelijk kwam men erachter, allemaal wel leuk en aardig, maar als het nood aan 

de man is, moet men wel kunnen garanderen dat laag 3 werkt, dat veiligheidsmensen 

geoefend en voorbereid zijn en dat RO, dat het daar ook vastgetimmerd in zit. En dat is het 

verhaal wat speelt. Je hebt aan de ene kant mensen die altijd dwarsgelegen hebben en je hebt 

andere mensen die er ondertussen genuanceerder over praten en niet meer denken: het was 

niks en het wordt niks, vergeet het maar.  Je hoort dat Deltares wel steeds kritischer begint te 

worden om dit in de praktijk te brengen. Ik merk zelf ook dat ik wat genuanceerder over denk, 

waar ik eerst heel enthousiast was over meerlaagsveiligheid en nu ook vind dat het in feite 

gegarandeerd moet zijn dat het gehandhaafd blijft. Dan denk ik dat meerlaagsveiligheid 

eigenlijk is: de basisveiligheid wordt geboden in laag 1, je stuurt bij in laag 2 en in laag 3 en 

meer kan het niet wezen. Laag 2 en laag 3 is dan ter aanvulling op laag 1. Meerlaagsveiligheid 

is per definitie laag 1, 2 en 3. 

 

4. V: Wat zijn nu al echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland/ Dijkring 43)? 

A: Nou vooral in pilots. De lol is dat ik echt heb meegedraaid in dijkring 43, maar ook in 36. 

Maar je pikt in deze bijeenkomsten die er geweest zijn over meerlaagsveiligheid toch wel meer 

dingen op. Uiteindelijk hebben we in 43 vooral zitten spelen in het variëren van de dijksterkte. 

Hiervoor hebben we ook een compartimenteringsstudie gehad in 2004, waarbij het duidelijk 

werd dat de compartimenterignsdijk bij het Amsterdam-Rijn kanaal, die dan een goede, 

kansrijke sterkte optie kon zijn. Uiteindelijk kwamen we dan tot de conclusie dat de bij de 
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uitbreidingswijken van de steden Arnhem en Nijmegen, dat die door middel van dijken extra 

sterk, beschermd moeten zijn tegen het water. Daarnaast krijg je dan door 

compartimenteringsdijken dat de risico’s in het middengebied, de middenbetuwe, dan 

misschien wel zullen stijgen. Dan moet je daar niet gaan bouwen, zet daar niet de boel op slot 

maar hou je dan erg rustig. De reactie van de wethouders in dit middengebied was dan daarna: 

waarom krijgen de mensen uit mijn gemeenten niet dezelfde veiligheid als de mensen die 

wonen in Arnhem – Nijmegen en je zit per definitie: het overleven van een kern/wijk die 

verdraagt geen stilstand. Je wil de jeugd vasthouden in een kern, dus je kunt een kern of een 

wijk nooit op slot zetten. Dan weer woningen bouwen voor jongeren, dan weer voor ouderen. 

Dat betekent dat een kern leeft als er gebouwd wordt en dat je een kern nooit 100 procent op 

slot kunt zetten. Als je hier kleinschalig toe kan beperken, dan kan het wel, maar als je het 

vrijgeeft, dan kan ik niet genereren dat een kern in dit hele spel weer een industrieterreintje 

erbij gekregen heeft, een uitbreidingswijk. of iets anders. En dat is het probleem. Dordrecht 

doet ook aan MLV, die zeggen wij doen het al. 

 

5. V: Hoe kan het dat meerlaagsveiligheid nog niet vertaald wordt naar beleid?  

A: Dat probeer ik duidelijk te maken, dat is de snelheid waarmee dingen gaan. We zijn pas 6,5 

jaar geleden begonnen met WV21. Dat is een heel traject. Eerst de weerstand overwinnen om 

die gedachte eerst serieus te laten worden. Dan krijg je die pilots en alle grote 

adviescommissies die zeggen: MLV moet je doen. Dan krijg je allemaal dijkenbouwers die 

zeggen: die garantie kan je niet geven, en hij legt de vinger ook op de zwakke plek. Die zeggen 

het is allemaal leuk en aardig, maar het gaat om die dijk en daar moet je in investeren. In de 

snelheid dat dingen lopen zijn we redelijk ver. En door zo’n STOWA zijn we nu wat concreter 

bezig met wat we kunnen doen om in de praktijk handen en voeten te krijgen geven. En dan 

zegt de deltacommissaris: het moet er wel op afgerekend kunnen worden, en dan staan de 

mensen met de mond vol tanden: kunnen we dat wel eigenlijk?  

 

6. V: Zien gemeenten kansen voor meerlaagsveiligheid?  

A: Dan krijg je een beetje de discussie: wat is nou meerlaagsveiligheid? Dat is gewoon 

maatwerk binnen dijkenbouwen. Is compartimentering nou gevolgbeperking of uitbreiding van 

dijken bouwen?   

 

7. V: Zien gemeenten wel kansen voor laag 2 en laag 3 aanvullend op laag 1?  

A: gemeenten moeten nog geconfronteerd worden met deze ideeën. Het is een hele kleine 

groep van voorlopers die dit allemaal moeten eye-openen voor gemeenten. Gemeenten weten 
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hier nog niet heel veel van af. Sommige gemeenten kennen de kreet, maar pas als het in de 

gemeente concreet wordt, dan bekijken ze: wat kan ik ermee, wat kost het me en wat levert 

het me op? Het geld speelt een hele grote rol. Je wil ergens iets creëren, een bedrijventerrein of 

een woonwijk, je zit met projectontwikkelaars en die willen winst maken. En dan is het ook 

gewoon vechten. Ook de Waalsprong is een heel gevecht geweest, dat je bepaalde dingen wil 

realiseren, bepaalde idealen etc hebt. Hoeveel kunnen we opofferen aan water? 

 

V: Dus water is vanuit RO perspectief maar 1 belangetje in de hele discussie:? 

A: ja, eigenlijk is vanuit het RO perspectief het overstromingsrisico een van de vele dingen waar 

de RO dude een afweging moet maken. En lever maar dat materiaal wat er bestaat, 

risicokaarten, etc. maar aan zodat ik daar grip op kan krijgen. Maar ik kan niet beloven dat dat 

het belangrijkste is in mijn beslissing. En het zal nooit belangrijker worden, het is gewoon een 

van de dingen die een rol speelt.  

 

V: zal het dan wel meer moeten worden om laag 2 handen en voeten te laten geven? 

A: als je het hebt over de buitendijkse problematiek, dan praat je het over herstructurering, 

welke functie ga je waar leggen en onder welke voorwaarde? Als je het dan hebt over dat 

schaalniveau, een buitendijkse stadswijk-uitleglocatie, dan heb je hele andere middelen dan te 

zeggen waar ga ik wel of niet bouwen in een polder? Daar ga je niet dit soort dingen uithalen.  

 

8. V: Als er wordt ingezet op een benadering meerlaagsveiligheid, waar moet dan op worden 

gelet (belemmeringen)? 

A: Nouja, als je het hebt over die gekke ideeën van het terpenlandschap maken, wie betaalt 

dat? En er zijn in laag 2 zoveel andere belangrijke criteria voor RO, zoals geluidshinder, natuur, 

etc.Stel je er nou niet te veel van voor, het is allemaal meer in het voorkomen van overlast en 

niet over echte grote schade. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Het rijk zet in op een meerlaagsveiligheid dat in de regio meer verantwoordelijkheden zou 

moeten krijgen in het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Zijn gemeenten bekend met de nieuwe 

rol die er wordt verkregen door de meerlaagsveiligheid in de waterveiligheid? 

A: Nee, maar als het goed is wordt dit in de regioprocessen. Aan de ene kant zijn gemeente op 

de hoogte en die snappen het concept. Maar zolang het probleem bij hun in de gemeente nog 

niet is binnengekomen, dan denken ze er niet aan. De gemeenten die nu binnen de 

regioprocessen hierover moeten nadenken en aan een waterveiligheidstaakstelling moeten 
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voldoen, die moeten het levend gaan maken. Maar het wordt pas levend als het wordt 

gekoppeld aan een project. Er moet iets aan de hand zijn. 

 

2. V: Wat vinden gemeenten van de nieuwe rol die ze krijgen in waterveiligheid? 

A: het gekke is, dat gemeenten in het rivierengebied die weten het dondersgoed en die willen 

dat best, daarvoor is 93 en 95 nog dichtbij genoeg. En dan gaat het over: wat zijn de 

oplossingen?  

 

3. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en wie 

moet er uitvoeren, controleren en financieren? 

A: Dan kom je bij het provinciaal niveau uit. Dat niveau moet het regelen, dat moet de grip 

hebben en moet dit bewaken. Daar zijn ze voor. De provincie moet de leading partner worden.  

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement  

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens jullie? 

(Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: floodproof bouwen ben je eigenlijk meer bezig met het beschermen tegen wateroverlast 

zonering is heel lastig voor  

Is compartimentering wel laag 2? 

Bescherming vitale objecten vergeten we meestal maar die zijn misschien wel het belangrijkste, 

voor het functioneren van Nederland,  

 

2. V: Welke kansen zien gemeenten voor de ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: Het schaalniveau waarin laag 2 werkt, dat is belangrijk. Je kunt in een stedelijk gebied veel 

meer doen omdat er voor een herstructurering, uitbreiding veel meer geld beschikbaar is om 

randvoorwaarden aan te geven. IN een landelijk gebied komt dit veel minder snel uit. 

 

 

3. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke ordening 

en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A: Met het waterplan, dat verkocht wordt dat water belangrijk is en dat het goed is voor de 

stad daar is het heel makkelijk te praten over wat water toevoegd aan de kwaliteit van de stad. 

Dat heb ik zelf ook jaar in jaar uit verteld om het waterplan te verkopen, om afkoppeling te 

verkopen. Bij waterveiligheid ligt dat lastiger. Om daar grip te krijgen.. natuurlijk dat mensen 



 
 

 

 149 

veiliger wonen, dat zou je een waarde mogen geven. Maar als de mensen dat niet zelf ervaren, 

daar kan je niet zeggen: dat voelen de mensen permanent. Je voelt het alleen op het moment 

dat er een waterprobleem is. Als je er niet mee geconfronteert wordt, dan voel je dat niet en 

dan is het geen waarde meer en het vertaald zich niet in een geluksgevoel. Er zullen best 

oplossingen zijn in het waterproof bouwen dat mensen zeggen leuk, maar dan zal er ook nog 

iets extra handig zijn die toevallig meerdere functies dient. Ik vind het heel moeilijk om hierbij 

een verhaal af te steken dat je zegt de kwaliteit gaat omhoog, waardoor je mensen gelukkiger 

maakt. Je moet eigenlijk dingen zoeken die op dit moment al leven en die vanuit 

waterveiligheid ondersteunend kan werken (mee-koppelkansen). En eigenlijk geld dit ook met 

het waterproof bouwen. Het idee van waterproof bouwen kan een door een architect heel 

creatief mee omspringen die heel leuk worden ervaren. Maar voordat je het weet ben je met 

hoogteverschillen bezig en is de toegang voor gehandicapten ontzettend lastig.   

 

4. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: Laag 2 en 3 horen bij elkaar. Kan je nou dingen in laag 2 dingen doen die laag 3 makkelijk 

maken?  

 

5. V: hoe krijg je nou zo ver dat een waterbelang meer mee gaat tellen in de ruimtelijk ordening 

waardoor je kiest voor de laag duurzame RI in waterveiligheid? 

A: opzich is de ingang gewoon klimaatadaptief bouwen. Dat richt zich in het denken op het 

regionale waterbeheer en daar moet je het in feite in onderbrengen. En in dat hele pakket daar 

moet je de waterveiligheid in hebben zitten, in ieder geval het waterproof bouwen. En dan 

komen er vanzelf de enthousiaste mensen als het geld het toelaat, vooral uit de architecten 

wereld, maar het kan ook een ambtenaar of een stedenbouwer of een wethouder zijn die dat 

pusht, waardoor er kansen ontstaan. Maar dat komt vanuit de hele breedte van het 

klimaatadaptief gebeuren. Niet apart. Misschien zou je het kunnen doen door middel van 

prijsvragen, zodat stedenbouwers hier ook over kunnen gaan nadenken en dat dit concreterer 

blijft worden. 

 

6. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is van de 

ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen moeten er dan 

gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? Welke instrumenten 

zouden er nodig zijn? Watertoets? 
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A: De watertoets is nog steeds, en ik denk dat er niet meer inzit, is nog steeds een 

procesverhaal. En dat kan breder zijn dan het waterschap, en dan geef je aan wat de wensen 

zijn en dan geef je dingen aan die je graag weet. En in de watertoets geef je dingen aan zoals: 

is er naar gekeken, is er wat gebeurd, maar uiteindelijk is dat ook alleen maar een 

onderhandelingsverhaal waarbij er in het ene stuk leuk bezig geweest is met afkoppelen dan 

doen we het in het andere stuk wat rustiger aan.  

 

Ik verbeeld mij dat er een bestemmingsplan, in de uitwerkingsfase, dat de hele 

watertoetsproces erin zat, wat je nog niet hebt is dat de watertoets op locatiekeuzes tot 

betrekkening moet hebben.  

 

provinciale structuurplannen daar zit het water al in. De hoofdvraag komt: waar mag wel of 

niet gebouwd worden, daar zit het waterbelang al in dit structuurplan. Op papier is deze 

afweging dus gemaakt op provinciaal niveau in het provinciaal structuurplan.  

 

Dus naar mijn idee ga je vanuit dat idee een structuurplan voor een uitbreidingslocatie maken 

en daar is al voor geregeld dat er een watertoetsprocedure voor moet worden doorlopen. En 

als dat op het niveau van waar ga ik bouwen? Is en niet dat waterproof. En dan heb je het meer 

over zonering en waar het niet bouwen.  

 

7. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet? 

A: ik zie het niet in wetgeving of handboeken, maar mensen moeten gewoon geïnspireerd 

worden door verschillende dingen. Dat kan in een breder pakket: klimaatadaptief.  

 

Je hebt 2 dingen: hoe krijg je het bij mensen tussen de oren en in welke mate is er regelgeving 

voor doet? Ik merk en dan val ik even terug naar de waterplanperiode. Iets moet op een 

gegeven moment gewoon normaal gevonden te worden ‘om zo horen we te denken’ en dat is 

een proces dat ontstaat door communicatie en in dit geval met rampen. En ik denk dat je die 

club ‘klimaatadaptief bouwen’, dat is nu het handvat waarin je dat moet dwingen. Maar 

omdat het wiel draait, denk ik dat het goed gaat komen. 

 

8. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie? 
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A: Om het uitwisselbaar te laten zijn, of je het nu uitdrukt in slachtoffers of schade of risico’s 

dan zou je het vanuit normen moeten en we gaan deze normen bereiken door laag 1 of 2 of 3 

en dan is het uitwisselbaar. Dat zie ik minder komen.  
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Bijlage 10: interview waterschap Rivieren | Evert Hazenoot | Specialist Hoogwaterveiligheid | 15 

juni 2012  

 

Introductie 

Evert Hazenoot is specialist hoogwaterveiligheid bij het waterschap Rivieren en houdt zich d

 dus automatisch verbonden is bij het concept meerlaagsveiligheid vanuit het waterschap  

Rivieren. 

  

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?)   

A: Hoogwaterveiligheid is het beschermen van geld, van mensen en levens en misschien ook 

wel van dieren en haven van goederen. Meerlaagsveiligheid kan dit realiseren. Je haalt dan uit 

de lagen 1, 2 en 3 tot een combinatie die een bepaalde vorm geven aan de 

hoogwaterveiligheid. 

 

2. V: Wat zijn nu al echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland/ Dijkring 43)? 

A: Die zijn er wel, met dat heeft te maken met definitiekwestie. Laag 1, de dijken liggen er. 

Laag 2 wordt niet zo expliciet ingevuld. Laag 3 is middels evacuatie wel ingevuld, wel minder 

strak gedefinieerd, laatste redmiddel. Die heeft al iets meer invulling. 

 

3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op een 

benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders denken? 

A: Moet het wel veranderen? Er is een noodzaak om naar de waterveiligheid te kijken. We 

weten dat er meer mensen zijn komen wonen en dat er meer geïnvesteerd is. Ons inzichten in 

deze fysieke veiligheid en externe veiligheid zijn toegenomen. En de vraag is, in hoeverre wil je 

die nieuwe concepten opnemen in je waterveiligheid. We weten dat het rivierengebied een 

aandachtsgebied is, en dan ligt het voor de hand om er wat in te doen. En dan zijn laag 1,2 en 

3 de plaatsen waar je wat aan zou kunnen doen. Maar hoe zou je er naar willen kijken? Op dit 

moment hebben we laag 1, en daar hebben we normen voor. De overschrijdingskans. Deze 

norm is gedefinieerd tegen de waterstand waar we ons tegen beschermen. En deze methode 

heeft ons heel veel welvaart gebracht. Daarna hebben we zo’n beetje alles los gelaten en 

hebben we gewacht tot de commissie Veerman en hebben alle nieuwe kennis bij elkaar gelegd 

en toen heeft die commissie zich uitgesproken: daar zouden we wat aan kunnen doen. Dan 
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komt vervolgens de vraag: wil je dan de mogelijkheden, de ruimte die je achter laag 1 hebt. 

Wat daarbinnen gebeurd, in ruimtelijke ordening, is volledig vrij. We hebben het wel over 

fysieke en externe veiligheid in de RO, maar de dijken (waterveiligheid, red.) zit daar niet in. 

Reden om de MKBA en SLA te maken. Nou is bestuurlijk de vraag: wil je het principe dat de dijk 

de veiligheid verzorgd inruilen voor: de dijk doet wel het een en ander, maar ook in de 

ruimtelijke ordening moet iets geregeld worden. Die woonwijk, achter de dijk, vraagt dan extra 

kosten. Dan komt onmiddellijk de vraag: wil je de kosten in de dijk steken, of in de ruimtelijke 

ordening steken? Dan komt de uitspraak, elke investering in laag 1, is in het algemeen de 

meest efficiënte investering. 

Daarna krijg je de vraag: als je iets in de ruimtelijke ordening, laag 2, wilt gaan doen, hoe ga je 

daar dan mee om?  Als je kijkt naar de betuwe, 43 en 16, maar ook de bommelerwaard. Dan 

zie je al betrekkelijk snel: de badkuip loopt vol als er een dijk doorbraak komt en dan staat de 

boel razend snel en behorolijk onder water. Dan moet je nog wel wat verzinnen als je denkt: we 

gaan een nieuwe woonwijk bouwen. Hoeveel meter moet er dan bovenop? En hoe lang had je 

dat al moeten volhouden? Het KAN-gebied had er dan misschien al aan moeten voldoen. 

  

4. V: Ziet het waterschap Rivieren kansen voor meerlaagsveiligheid?  

A: Als je de kosten buiten beschouwen laat, dan is het ophogen van een wijk valide. Maar als je 

naar compartimentering kijkt, dan wordt daar in dijkring 43 over gesproken. Bijvoorbeeld een 

compartimenteringsdijk bij de A50 en het Amsterdam-Rijn Kanaal. Maar de kern van dit hele 

vraagstuk van laag 1,2 en 3 is: welke afspraken maak je met elkaar. Want er blijft een kans dat 

het gebied onderloopt, de kans is nooit 0 en je richt het systeem op een bepaalde manier in. 

Dat betekent dat je tijdens een hoogwaterperiode ook met dit systeem om wilt gaan. Dat 

betekent dat je in de inrichting van dit gebied met hoogwater om moet kunnen gaan en er 

gelijk zo snel mogelijk weer van wilt afkomen. Dus misschien moet je veel meer naar vitale 

infrastructuur kijken. Dat daar een kans zou liggen om een gebied nadat een overstroming 

heeft plaatsgevonden zo snel mogelijk weer toegankelijk maakt. Dus het water zo snel mogelijk 

afvoert. Een andere mogelijkheid kan zijn dat je het gebied zo inricht dat je tijdens een 

evacuatie zo snel mogelijk er weer uit bent. Een extra brug, dat soort zaken. Dan kan je de 

infrastructuur zo inrichten op het moment dat het voorkomt. 

 

 

5. V: Krijgt het waterschap Rivieren de wetenschappelijke discussie over meerlaagsveiligheid 

(laag 1 vs. laag 2 + 3) mee en wat vinden zij ervan? 

A: Nouja, sinds 1926 heeft er geen grote overstroming meer plaatsgevonden in het 
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rivierenland. 93 en 95 heeft aangetoond dat we er ons wel op moeten voorbereiden. Dan is het 

misschien wel verstandig dat we ongeveer 60 jaar overal dijkversterkingen hebben gedaan. 

Daarmee bedoel ik dat de maatschappij, Nederland, er 60 jaar over heeft gedaan, zodra er 

geld is gaan we verder. Het is voor ons niet zozeer ‘waar geloof je in’, maar wat werkt. 

Als je dan kijkt naar laag 2 en 3 dan zijn er heel veel plekken waar iets gebeurd, waar je heel 

goed over moet nadenken hoe je deze ontwikkelen in dit systeem inpast. En als je dan kijkt 

naar laag 3, dan ga je ervanuit dat er mensen geëvacueerd kunnen worden door de 

Veiligheidsregio. Terwijl dit voor de veiligheidsregio een van de zwaarste belasting is die ze 

kunnen krijgen. Dan vraag je je af: kan de veiligheidsregio dan een goede evacuatie 

garanderen. Een evacuatie kost ook geld, die van 95 wordt geschat op 10 miljoen, en het is niet 

de kosten van een evacuatie maar ook de gevolgen. Dus het is niet , waar geloof je in, maar 

wat werkt en hoe maak je je afspraken? En door evacuatie als het ware op te maken in de 

norm, moet je hele goeie afspraken maken. En in de komende norm wordt de norm afgeleid 

van de evacuatie die er kan worden vastgesteld. Maar daar is door bestuurders nog geen keuze 

voor gemaakt. 

 

6. V: Het Deltaprogramma heeft als taak gekregen een veiligheidsstrategie voor het 

hoofdwatersysteem tot het jaar 2100 uit te stippelen. Zou er niet alleen naar het 

hoofdwatersysteem gekeken moeten worden, maar ook naar het regionale systeem? 

A: het zou moeten worden meegenomen. Nu zijn het twee gescheiden systeem. Maar als het 

gebied onderloopt dan heb je het regionale systeem nodig om het weer droog te maken. Zo 

bestaan er strategieen om door dijkring 48  in het rijnkanaal een deel van de 18:000 kuup af te 

voeren. 

 

7. V: Zou dit volgens jullie andere inzichten leveren over meerlaagsveiligheid en het gebruik van 

laag 2 en 3? 

A: Dat regionale systeem moet je dan inrichten. En als je dan kijkt naar gebiedsinrichting dan 

liggen daar mogelijkheden. Je kan dan kijken aan verhoogde infrastructuur om zo water zo snel 

mogelijk af te voeren.  

 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Het rijk zet in op een meerlaagsveiligheid dat in de regio meer verantwoordelijkheden zou 

moeten krijgen in het nieuwe waterveiligheidsbeleid.Zijn de gemeenten bekend met de 

nieuwe rol die er wordt verkregen door de meerlaagsveiligheid in de waterveiligheid? 
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A: Ja, maar er zijn een paar dingen die verder of midden ver gaan. Op laag 1 zijn we bewust 

welke taak ons ligt. Bij laag 2: als je dan naar het Nationaal waterplan kijkt, dan zie je dat het 

watertoets wordt verbreed en dat het waterschap wateroverlast, overstromingen en kwaliteit 

in moet worden meegneomen, daar is nog wel wat over te doen. Bij laag 3: dan wordt de norm 

van evacuatie bepaald, het LIR. Wij kunnen onze dijken niet garanderen: dan moeten mensen 

worden geevacueerd. Maar dat betekent dat je wel op tijd aan de bel moet trekken. En dat 

wordt een spanningsveld tussen de burgemeester en de dijkgraaf, wanneer je wel en wanneer 

je niet aangeeft dat je de dijkt garandeerd. 

 

2. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Ik vraag me af of de organisatie het probleem is. De vraag is: wil je met elkaar 

samenwerken.  De overlegstructuur wordt complexer. Tijdens een hoogwater periode zijn 

gemeenten georganiseerd in Veiligheidsregio’s en daar doen wij ook dan zaken mee, en niet 

met de afzonderlijke gemeenten zelf. Dat is een terrein dat verder ontwikkeld moet worden. Je 

moet samenwerken, daar ontkom je niet aan.  

 

3. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en wie 

moet er uitvoeren, controleren en financieren?  

A: Gemeente kiest ervoor om ergens een woonwijk te bouwen. Als je dan kijkt naar het terrein 

van de fysieke veiligheid, dan zou je daaruit af kunnen leiden dat je op dat moment de 

gemeente zichzelf zou moeten afvragen wat dat betekent. Hoe zorg je ervoor dat het LIR, het 

groepsrisico en het economische risico niet veranderd. Je treft maatregelen aan de dijk, of je 

doet iets in laag 2. Maar de gemeente moet dat zelf duidleijk maken dat er extra mensen. De 

gemeente is voornemens om daar een woownijk te maken in een badkuip in het rivierenland. 

Maar iedereen op de hoge gronden huisvestigen is utopisch. Dus dan moet worden gekeken 

hoe de risico’s hetzeflde of verlaagd kunnen worden. Welke maatregelen zijn er dan nodig.  

 

Het waterschap kijkt naar een systeem en een gelijkwaardige veiligheid aan beide kanten van 

de rivier. Gelijkwaardige veiligheid komt uit wettelijke eis, die weer gevormd wordt uit 

richtwaarden. En dan kan je kijken wat doe je in de dijk, wat doe je in de RO en wat doe je aan 

de evacuatie. Als er aan een van die knoppen draait, dan veranderd het sommetje dat het 

veiligheidsniveau veranderd. 

Provincie - Gemeente : Ruimtelijke ordening 
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Waterschap: moet waterschap een hindermacht kunnen worden door de watertoets en is dit 

een wenselijk systeem, is dat wel een goede zaak? En ik denk dat dat vanuit de 

waterschapstaken niet is, maar je zou wel willen dat de watertoets bindender is. Een voorbeeld 

zou bijvoorbeeld kunnen door de gemeente/provincie een afweging kan maken over de 

verschillende gevaren die een ruimtelijke ontwikkeling met zich meebrengt en dat ze meoten 

motiveren waarom toch voor deze keuze t.o.v. waterveiligheid wordt gemaakt.  

 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens jullie? 

(Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Zonering (op welke plek ga ik bouwen), bouweisen (hoe kan ik het gebied zo lang mogelijk 

gebruiken), bescherming vitale objecten. 

Buitendijks: geen voorstander van bouwen in de rivier, in het geval van bijvoorbeeld eiland van 

Lent zijn er bouweisen in het begin gerealliseerd. Zo is het waterbestendig gebouwd. 

Bescherming objecten: Er is een set technische middelen waarvoor we kunnen kiezen in laag 2, 

maar het is niet duidelijk doordat er geen beleid is vastgelegd. Het bestaande beleid, de 

Waterwet is vastgelegd. Verkennen door het Deltaprogramma wat er kan, maar daar is nog 

geen uitspraak over. 

 

2. V: Welke kansen zien jullie voor de ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: Ik vind laag 2 in principe prima, het discussieren waard, maar je moet wel laten zien dat het 

rendabel is. 

 

3. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke ordening 

en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A: Ruimtelijke kwaliteit zou zeker bij de baten kunnen stoppen. Wel lastig om te definieeren. 

Op dit moment zijn dit soort onderdelen wel betrokken in het project, er worden wel eisen 

gemaakt dat het moet voldoen aan de ruimtelijke kwaliteit te respecteren. Daar wordt ook 

geld voor bestemd maar daar kunnen we niet tot het uiteindige geld in steken. Waterschap kan 

er wel wat in faciliteren eng eld in steken, maar is in principe een ruimtelijke ordening-verhaal. 

Dan wordt het een onderhandelings gezien een keuze voor bestuurders. 

 

4. V: Gemeenten geven aan dat zij kansen zien voor laag 2 in het waterveiligheidsbeleid, 

aanvullend op het huidige systeem van preventie. Wel zien zij een financieringsprobleem, 
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maatregelen worden ‘iets’ duurder. Zou het waterschap hierin mee willen betalen? Wat zou 

hier in ruil voor moeten gebeuren? 

Ja, wij zijn een speler in laag 2, via de watertoets. Er moet nog wel wat worden gedaan aan die 

watertoets, tot een breder instrument. Via de constructie over risico’s, zou dat kunnen. Dus het 

bestuur zou kunnen afwegen een sterker instrument moeten hebben om waterbelangen in de 

ruimtelijke ordening zwaarder mee te laten tellen. En dan kom je op de afweging op welk 

moment je welke invloed van het waterschap wilt hebben. Dat kan als hindermacht, maar dat 

is niet verstandig, of voortraject. 

Financiering vanuit het waterschap zou je dan moeten aantonen, bijvoorbeeld in ophoging van 

een woonwijk, moet dan netto iets opleveren voor het waterschap. Anders kan het waterschap 

dat niet meebetalen. Dus dan moeten de baten van maatregelen in de ruimtelijke inrichting 

voor waterveiligheid in kaart moeten worden gebracht en dat dit een deel compenseert.  

 

5. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

Bruggen en wegen en evacuatieroutes zijn er een vorm van. Dus ja. Het waterschap werkt in 

alle 3 de lagen. Watertoets, koppeling veiligheidsregio’s. Door meerlaagsveiligheid wordt het 

alleen ander gerangschikt, en hoe zouden we dit willen rangschikken? 

 

 

6. V: Welke mogelijkheden liggen er in Dijkring 43 voor laag 2 (meekoppelkansen)? 

A: A50, amsterdam rijn kanaal, etc. 

 

7. V:  Welke belemmeringen kleven er aan in het inzetten van ruimtelijke ordening voor 

waterveiligheid (laag 2)?  

A: Vermoeden dat laag 1 het simpelst, makkelijkst is om het veiligheidsniveau te bereiken. Of 

juist compartimentering als belemmering voor ruimtelijke ordening. (compartimentering 

achter steden). Maatregelen kosten ook heel veel geld. Maar dat is niet het enige probleem, 

maar ook hoe je het regelt en welke afspraken je maakt. 

 

Waar ook heel weinig aandacht wordt gegeven is maatschappelijke ontwrichting van een 

overstroming. Bijvoorbeeld de ontwrichting van het uitvallen van een zuiveringssysteem. Die 

gevolgen van maatschappelijke ontwrichting zitten niet in ons huidige waterveiligheidsbeleid 

en dat is wel gekoppeld aan laag 2. 
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8. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is van de 

ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen moeten er dan 

gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? Welke instrumenten 

zouden er nodig zijn? 

A: Ja, maar in de situatie van de Nederlandse niet volledig. Want we hebben in 1953 gekozen 

voor deze situatie. En we zouden moeten bedenken waarom we dat doen, en daarna kijken 

naar wat je gaat doen in de toekomst. 

 

9. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet?  

A: Er bestaan eigenlijk al richtlijnen, In de VNK sommen kan je zien wat er gebeurd met de 

risico’s wat er gebeurd bij een ruimtelijke ontwikkeling. Dus je kan deze richtlijnen koppelen 

naar risico’s. Een richtlijn zou kunnen zijn: er zou wat beter naar de watertoets geluisterd 

kunnen worden. Alleen dan zou je weer de afweging krijgen, mag die watertoets een 

hindermacht opleveren.  

 

10. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie? 

A: Gemeente betaalt de waterveiligheid, laag 2, omdat zij het wenselijk zien om in de RO. 

Afspraak kan bestuurlijk worden gemaakt, maar er moet wel een reden voor zijn. Wie is 

verantwoordelijk voor de risico’s? Gemeente: wil ontwikkelen en dat levert een verhoogt risico. 

Waterschap geeft service: je kan dit beter niet doen, want de risico’s worden te groot. Als het 

rendabel is om in beide te doen, dan kunnen waterschap en gemeente wel tot een afspraak te 

komen. Maar waarom zou de waterschap de risico’s van de gemeente moeten beperken?  

Waterschap leeft van de belastingen van mensen. Wat is dan de meerwaarde van 

medefinanciering van een ruimtelijke ontwikkeling als het niet rendabel is. Dan betalen bij 

wijze van spreken mensen uit dijkring 18 mee een ruimtelijke ontwikkeling in Nijmegen. Bij de 

financieen moet dus veel meer duidelijk worden dan op dit moment is. Anders kunnen geen 

afspraken gemaakt worden. 
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Bijlage 11: interview Provincie Gelderland | Nathalie Hoppenbrouwers | Beleidsmedewerker Water 

| 5 juli 2012 

Introductie 

Nathalie Hoppenbrouwers is beleidsmedewerker bij de provincie Gelderland en is betrokken 

geweest bij de meerlaagsveiligheid pilot dijkring 43. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?). 

A: Wij willen als provincie graag in een aantal dijkringen/ gebieden kijken naar 

meerlaagsveiligheid, maar niet in alle gebieden. Dat heeft te maken dat het ook kosteneffectief 

moet zijn. Bijvoorbeeld de Gelderse Vallei, de Grebbendijk beschermt het hele gebied. Als je 

daar nou alle dingen in laag 2 en 3 gaat doen heeft dat veel minder rendement dan als je een 

klein stukje dijk versterkt. Dat kan nooit effectieven dan op deze manier. Dit is een mooi 

extreem voorbeeld waar je die conclusie kan trekken. Als je daar tegenover dijkring 43 zet, dat 

bestaat uit verschillende dijkringdelen, uitgaande van overstromingsrisico, of je daar in een 

combinatie van maatregelen je uitkomst moet gaan zoeken. Niet van te voren zeggend dat dat 

je oplossing is, want je kan er uiteindelijk toch nog achter komen dat de dijk het effectiefst is, 

maar dat biedt wel veel meer aanknopingspunten. 

 

Voor ons kan het niet alleen maar laag 1 of laag 2 zijn, maar het is aanvullend. Alleen in 

bepaalde aandachtsgebieden zou een mix kunnen, maar anders is het aanvullend. 

 

2. V: Is dan de kosteneffectiviteit meteen het belangrijkste criterium? 

A: In de huidige tendens is het wel een belangrijk criterium, maar het is niet alleen het 

criterium wat bepaalt wat we gaan doen. Uiteindelijk zal je de keuze maken op basis van 

verschillende belangen, en dat zal de keuze worden gemaakt aan de hand van waar het 

politiek-bestuurlijk draagvlak zit. En kosteneffectiviteit speelt daar wel een belangrijke rol in. 

Het is niet alleen wat bepaald wat we gaan doen. En als je dan naar zo’n grote dijkring kijkt, 

uitgaande van overstromingsrisico’s, betekent dat niet dat als je de dijk verstrekt dat je dan de 

hele dijk moet versterken. Dus gedifferentieerd versterken op basis van overstromingsrisico’s 

kan ook.  
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3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op een 

benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders denken? 

A: Op basis van de risicoanalyse ontstaan er hotspots waar op een of andere manier door 

middel van werken in 3 lagen deze moet worden, laag 1 en 2 en 3. We doen altijd alsof MLV 

iets heel nieuws is, maar dat is natuurlijk niet zo. Deze 3 aspecten spelen allemaal een rol. Het 

kan dus ook zijn dat je uitkomt in één. 

 

4. V: Ziet de provincie Gelderland kansen voor meerlaagsveiligheid?  

A: Waar de economische ontwikkeling/ bevolkingsgroei speelt, dat verhaal wil je goed 

beschermen. Als je het hebt over deelgebied 2 zitten er veel minder waarden in het gebied.  

Wat we altijd zeggen is dat je een hele dijkring moet bekijken. We gaan uit voor een 

basisveiligheid: van overschrijdingskansen 1:1250 naar overstromingskansen 1:1250. Dan gaat 

iedereen er al op vooruit eigenlijk. Er kan ook niemand op achteruit gaan. En dan introduceer je 

dat verhaal van het overstromingsrisico van het verhaal gaat kijken. Hoe kan ik dan effectief 

dan nog het overstromingsrisico verder verkleinen. En als je dan de veiligheid van de dijk in het 

KAN gebied vergroot, dan vergroot je natuurlijk ook de veiligheid van de hele dijkring. Dit 

verhaal moet je goed kunnen verkopen en goed kunnen uitleggen waarom je dingen doet en 

waarom je dat op deze manier doet, waar het het meest effectief is. Daar kijk je op dat 

moment naar. Waar je ook moet kijken is de vraag, stel dat ik hier dan wel aan de dijk zal 

knutselen, waarom doe ik dat nou niet daar. Maar dan moet je wel zo doen dat je geen gebied 

minder gaat beschermen dan dat je dat NU doet. 

 

5. V: Krijgt het waterschap Rivieren de wetenschappelijke discussie over meerlaagsveiligheid 

(laag 1 vs. laag 2 + 3) mee en wat vinden zij ervan? 

A: De provincie staat hier niet zwart-wit in. Het kan per geval verschillen. Als je zwart-wit gaat 

kijken dan mis je het optimaal inzetten van de waterveiligheidsmaatregelen, terwijl dat 

meerlaagsveiligheid zo sterk maakt. Bijvoorbeeld, als je vast houd aan maatregelen in 2 + 3 in 

de grebbendijk gebied doen, dan verlies je de efficiëntie, daar hoeft dat helemaal niet. 

 

6. V: Kijkt het de provincie Gelderland ook over de grens naar watersystemen, bijvoorbeeld in de 

uitvoering of gewoon samenwerking met de buurtgemeenten in Duitsland? 

A: In Japan maken ze van elke slechte dijk een superdijk van. In Nederland wordt dan meteen 

de discussie gevoerd: ja dat is toch niet effectief, dan moet je dat toch allemaal tegelijk maken? 

In het Deltaprogramma mis ik dat wel, het innovatieve. Misschien je meer out-of-the-box te 

denken: je kan ook denken: wat als we nou alle geld en middelen hadden die we nodig zouden 
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hebben. Zou je dan ook inzetten op dijken, of op een waterrobuuste ruimtelijke inrichting in 

Nederland, dat gewoon met alle overstromingen kan leven? Een soort Atlantis, alleen dan als 

Rivierengebied. Zou je het huidige systeem kunnen loslaten? Of je zou kunnen zeggen: we 

hebben 2 dijken, 1 ten noorden van de Waal en 1 ten zuiden van de Maas, en dan is alles 

daartussen het Rivierengebied. Daar zou je dan een soort uitstervingsbeleid op los kunnen 

laten. Je hebt nog 90 jaar, en dan heb je misschien ook wel een goede strategie naar het jaar 

2100 toe.  

 

7. V: Het Deltaprogramma heeft als taak gekregen een veiligheidsstrategie voor het 

hoofdwatersysteem tot het jaar 2100 uit te stippelen. Zou er niet alleen naar het 

hoofdwatersysteem gekeken moeten worden, maar ook naar het regionale systeem 

A: Daar wordt nu al naar gekeken. In het laatste provinciale streekplan zijn er zoekgebieden vrij 

gehouden om aan wateroverlast om dat dan een poosje vast te houden. Uiteindelijk hebben ze 

in het Rivierenland gekozen om alle waterlopen te verbreden zonder dat er een aparte 

waterbergingsgebieden worden vrijgehouden.  

 

V: hoe ga je om met verzekeringen en nazorg, hoort dat in de meerlaagsveiligheid? 

A: Ik denk dat dat belangrijke dingen zijn, maar ik denk dat ik vind dat meerlaagsveiligheid 

meer zit over overstromingsrisico’s en het beperken van schade. Terwijl verzekeringen en 

nazorg meer gaat om de afwikkeling van een ramp. Maar ik denk dat het wel meer aandacht 

zou mogen hebben.  

 

8. V: Zou dit volgens jullie andere inzichten leveren over meerlaagsveiligheid en het gebruik van 

laag 2 en 3? 

A: Maar ik denk dat het weinig aanvullende informatie oplevert i.v.m. meerlaagsveiligheid, 

want als er een dijk doorbreekt, dan heb je veel meer schade, waarbij wateroverlast in het niet 

valt. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Het rijk zet in op een meerlaagsveiligheid dat in de regio meer verantwoordelijkheden zou 

moeten krijgen in het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Is de provincie bekend met de nieuwe 

rol die er wordt verkregen door de meerlaagsveiligheid in de waterveiligheid? 

A: Ja 

 

2. V: Wat vindt de provincie van de nieuwe rol die ze krijgen in waterveiligheid? 
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A: Ja, daar ziet de provincie zeker een rol als gebiedsregissieur voor zich weggelegd. 

 

3. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Nouja, dat is nou de vraag. Als je het stuurt in de RO dan ligt het bij de provincie en de 

gemeente. Maar als je dat in het kader van de waterveiligheid doet, dan moet je daar beter 

over nadenken waar men nu naartoe werkt.  

 

4. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en wie 

moet er uitvoeren, controleren en financieren?  

A: De verantwoordelijkheidsverdeling dat is wel een stap waar we in het meerlaagsveiligheid 

nog uit moeten zoeken hoe we dat moeten gaan doen. Eerst was het alleen het Rijk, 

tegenwoordig financieren de waterschappen ook een deel van de dijken en dalijk krijg je 

allemaal maatregelen in de ruimtelijke ordening, wie gaat dat dan betalen of wie gaat iets 

vrijhouden of wie betaald daar de inkomstenderving van? Dat zijn hele essentiële vragen die 

wel een antwoord vragen of die bepalen of meerlaagsveiligheid wel een instrument wordt. 

 

De grote vraag is wat er gaat gebeuren wat er gaat gebeuren als een ruimtelijke ontwikkeling 

een stuk duurder omdat er wordt ingezet door waterveiligheid om je LIR op pijl te krijgen. Eerst 

moet dan worden besloten dat de LIR te laag is, dat moet het Rijk beslissen, daar moet de 

provincie dan wel over adviseren over het beschermingsniveau en is het Rijk degene die het 

besluit neemt. De eerste laag zal dan het Rijk financieren met de waterschappen, maar als er 

dan nog wordt gekozen om dat in de ruimtelijke inrichting op te lossen (het LIR te halen) ipv. 

die kering nog meer te verhogen, dan zal in de beleving van de provincie het budget dat zou 

moeten worden gestopt in die kering om het LIR te halen, zou dan terug moeten vloeien in de 

ruimtelijke maatregel die dan wordt gedaan om het LIR te behalen. Die kering wordt nu 

gefinancierd uit het Deltafonds en wordt beheerd door het ministerie en daarvan zou dan een 

deel (minimaal het budget dat dan in de kering gestopt zou moeten worden) dan gefinancierd 

moeten worden in een andere laag.  

 

Waar je ook nog iets mee zou moeten willen of mee zou moeten kunnen, is dat als je 

bijvoorbeeld een gebied vrijhoud en daar natuur inricht. Dan zou je ook kunnen zeggen: we 

hadden ook geld waar we anders natuur ergens anders zouden doen. Dan zou je dat geld voor 

twee dingen voor kopen. Als je dan gebiedsontwikkeling koppelt aan waterveiligheid dan zou je 

dat naar gelang het belang kunnen financieren. Maar dan wordt dat wel een heel ingewikkeld 

verhaal. Want als je dat hier in een klein wijkje doet, en dat doe je dat ergens anders. En wie 

bepaalt nou welke maatregel nou wat bepaalt in het bepaalde gebied. Welke maatregel 

draagt nou meer bij aan je doelbereik? Dan zou je het doel dus tweeledig kunnen maken, maar 

dan zou je twee verschillende geldstromen bij elkaar kunnen brengen. Maar de vraag is of dit 

wel de oplossing is, want je krijgt dan wel hele ingewikkelde discussies: hoeveel kost wat, 

hoeveel draagt nou wat bij en hoe koppel je verschillende geldstromen bij elkaar? 
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Ruimtelijke ordening en watermanagement 

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens jullie? 

(Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Zonering, vluchtwegen zijn in de pilots zeer kansrijk gebleken. 

Bescherming vitale objecten zijn we nu nog niet mee bezig, en is zeker wel iets waar je mee zou 

kunnen. In Duitsland kennen ze wel object shoots, die in het stroomgebied liggen, die dan 

worden beschermd. Nou hebben we dat soort objecten niet in het gebied buitendijks, maar 

liggen ze binnendijks en daar zou je wel wat meer op kunnen sturen. Op het moment dat een 

ziekenhuis of andere kwetsbare objecten worden gebouwd, zet ze dan niet op het laagste 

puntje.  

 

2. V: Welke kansen zien jullie voor de ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: Op basis van onze globaal onderzoek dan lijkt een deltadijk en een compartimenteringsdijk 

kansrijk in dit gebied. 

 

3. V: En andersom geeft water(veiligheid) ook een kans voor de ruimtelijke ordening (ruimtelijke 

kwaliteit), en hoe zou dit kunnen meespelen in de invulling van laag 2, duurzame ruimtelijke 

inrichting? 

A: Dat zou kunnen. In Deventer stond tot 1930 zijn huis buitendijks. En dat zie je ook want alle 

huizen gaan met trappetjes omhoog en als er water kwam, dan stond daar tot daar water. En 

dat is zo’n huis dat omhoog is gelegd en dan ben je gewoon van het probleem af. 

 

4. V: Gemeenten geven aan dat zij kansen zien voor laag 2 in het waterveiligheidsbeleid, 

aanvullend op het huidige systeem van preventie. Wel zien zij een financieringsprobleem, 

maatregelen worden ‘iets’ duurder. Zou het waterschap hierin mee willen betalen? Wat zou 

hier in ruil voor moeten gebeuren? 

A: Dat is een goeie vraag, alleen heeft het waterschap nu geen taak in de ruimtelijke ordening. 

Het is geen kwestie van een vergroting van de bevoegdheid als dat ze een nieuwe taak erbij 

krijgen. Om een goeie discussie te krijgen, kun je ook zeggen, misschien moet de waterschap 

zich gewoon op de primaire taak krijgen. Waarbij de provincie – gemeente de RO doen en de 

veiligheidsregio de derde laag doen. Dan kan je gezamenlijk een waterveiligheid kiezen. De 

veiligheidsregio’s richten zich op zijn taken/bevoegdheden, het waterschap ook en de 

gemeente/provincie richt zich op de RO. Op het moment dat we dan die taken scherper krijgen, 
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ontstaat er misschien een betere discussie aan het begin over hoe we dit probleem gaan 

tackelen. Zetten we in op laag 1,2,3 of een combinatie ervan. Dan gebruik je MLV alleen om de 

discussie eerder aan te gaan en dan zie je zelf wat eruit komt als ideale oplossing. 

 

Het is logisch als een waterschap moet betalen voor maatregelen in laag 2, dan kan ik me 

voorstellen dat men inzicht, zeggenschap en sturing willen hebben om de veiligheid, waar zij 

verantwoordelijk moeten zijn, bereikt wordt. Maar dat zou ook de provincie willen, de 

veiligheidsregio willen en het Rijk wil dat natuurlijk ook. 

 

5. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: In zoverre zijn we nog niet gegaan, maar het een of duidelijk wel gevolgen voor het ander. 

Bijvoorbeeld vluchtwegen.  

 

6. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is van de 

ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen moeten er dan 

gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? Welke instrumenten 

zouden er nodig zijn? 

A: Misschien zou dat kunnen zoals borgharen en itteren, waar men er rekening mee houdt dat 

men af en toe natte voeten heeft, en dat er een potje is om een nieuw parket mee aan te 

schaffen. Misschien valt dat wel onder aangepast bouwen. Maar dan zou ik me misschien een 

vierde laag kunnen voorstellen. Je zou dan kunnen beargumenteren dat je je moet verzekeren 

tegen hoog water omdat we in de primaire of in de andere lagen niks doen. Dat zou je dan als 

een soort van vierde laag moeten zien.  

 

V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet?Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid 

uitwisselbaar kunnen zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: Waar je dat tegen gaat komen is bij de normering. Wil je dalijk meerlaagsveiligheid goed 

invoeren, zul je of 1 overkoepelende norm moeten hebben en dan kun je allerlei uitwisselingen 

krijgen. Dan kan je zorgen dat het samen werkt tot een soort norm. Maar als je dalijk kiest voor 

3 normen, 1 voor de primaire kering, 1 voor het vrijhouden van gebouwing en 1 voor evacuatie, 
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dan heb je veel minder die uitwisseling onderling. Normen zou je op moeten stellen dat ze in 

samenhang een soort doelbereik hebben en effectief werken.  

 

Welke detailniveau we gaan mee gaan werken, dat weten we nog niet. Op dit moment gaan 

we in het regioproces ons bezighouden met deze kwesties, maar er een factor tijd en een 

detailniveau waar aan gesleuteld kan worden. Ik snap dat je het op bepaalde gebieden op 

bestemmingsplanniveau gaat proberen door te voeren, bijvoorbeeld in pilots, maar dat het in 

andere gebieden op een hoger schaalniveau werkt. Wij zijn nog niet zo ver als in Utrecht dat 

we daar een streekplan over provinciaal omgevingsplan hebben waarin overstromingsrisico’s 

en water zit. Het is wel een goed punt om daar eens over na te denken over wat je met zo’n 

omgevingsvisie misschien zou willen en of we hier een waterparagraaf maken. Misschien dat 

we in de omgevingsvisie misschien sturing geven door al wat kaders in deze visie te scheppen 

voor onszelf.  Maar dat vind ik anders dan dat je zegt dat je een handreiking geeft, van: zo kan 

je het implementeren.  

 

In zo’n omgevingsvisie zou je dan willen dan willen is dan een plaatje met de inrichting van het 

Rivierengebied. Bijvoorbeeld een deltadijk, een grebbendijk, etc. Dat is iets waar je dan kan 

zeggen: dit zijn dingen waar Gelderland dan voor zou willen gaan. Dat je dan een soort van 

oplossingsrichtingen schetst en dat je vanuit een waterverdeling uitgaat naar een 

overstromingskans en dat je in deze provincie dan een aantal interessante maatregelen 

identificeert (uit de lagen 1,2,3) en dat je daar als provincie voor wilt gaan. Op zo’n niveau kan 

je wel iets in je omgevingsvisie kwijt. Via de regioprocessen vraagt dat om afstemming maar 

veel verder dan dat zal in het in zo’n omgevingsvisie weer gaat.  

 

De watertoets is meer een instrument om partijen samen te brengen op een tijdig moment. En 

dat is volgens mij wel van belang om het water aspect om het juiste moment in dat soort 

plannen te krijgen. Maar het is niet zo dat we extra inzetten op een watertoets.  

 

Als je zegt: je zou niet op het laagste putje moeten gaan bouwen: wie zegt dat dan dat echt 

niet mag? Ik denk dan dat als wij een omgevingsvisie hebben waar zoiets instaat, dan zou de 

provincie daar als taak om hebben en is het de taak van de gemeente om deze omgevingsvisie 

te volgen. 
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Bijlage 12: interview gemeente Tiel | Ine van den Hurk| Projectleider ruimtelijke ordening en water 

| 3 juli 2012  

 

Introductie 

Ine van den Hurk is werkzaam als adviseur ruimtelijke water bij de gemeente Tiel, en is 

betrokken bij de gebiedsontwikkeling Haven-Kanaal zone, waaronder een deltadijk die in Tiel 

wordt gerealiseerd.  

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de 

politiek tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?).  

A: Meerlaagsveiligheid is gewoon dat je op een andere manier kijkt naar je 

waterveiligheidsvraagstuk. Je kan je dijk ophogen of je kijkt, wat past het beste bij het 

achterliggende gebied 

 

2. V: Wat zijn nu al echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland/ Tiel)? 

A: Wij zijn daar zelf nog niet zo ver mee, Dordrecht is daar een stuk verder mee, wat gaan we 

nu doen moet de hele dijkkering. De Deltadijk is voor dit dijkvlak kijken wij gewoon wat we er 

vanuit een gebiedsontwikkeling mee kunnen. Dit is vanuit een andere problematiek, de 

kwelproblematiek, geboren. Wat gaan we nu met die dijk doen en toen kwamen we erachter: 

nah daar kunnen we eigenlijk niks mee. Toen hebben we gekeken wat kunnen we nog meer 

met die dijk doen en toen kwamen we met het idee van een multifunctionele dijk: de dijk wordt 

verhoogd en versterkt, waardoor die ook bebouwd gaat worden. We willen namelijk direct 

achter de dijk ook een ruimtelijke ontwikkeling: woningen en leisure. Dus hebben we gezegd: 

laten we het op de lange termijn te komen. 

 

3. V: Wat is argument om een overstroombare dijk te realiseren? 

A: Wij hebben gesteld dat we een ruimtelijke ontwikkeling wouden hebben. Het 

waterschap wou dat helemaal niet, die willen geen overstroombare dijken. Maar hij zou 

wel worden verhoogd vanuit de risicobenadering, dat er een metertje op zou moeten 

komen. Toen hebben wij gezegd: we willen ook ruimtelijke ontwikkeling: dus wordt 

deze nog groter en breder, waardoor je toekomstige dijkversterkingen niet meer nodig 

hebt. Het is dus een combinatie van laag 1 en 2. Maar je moet er wel rekening mee 
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houden dat deze overstroombaar is, dus dat je ruimtelijke inrichting zo inricht. In het 

achterland betekent dat dat bij nieuwe ontwikkelingen daar ook rekening moet worden 

gebouwen. Dus dit is niet vanuit de hele stad gedenkt, maar juist vanuit de 

gebiedsontwikkeling. Het is precies omgekeerd, het komt niet uit een veiligheidsverhaal, 

maar vanuit een ruimtelijke ontwikkeling. 

 

4. V: Ziet de gemeente Tiel kansen voor meerlaagsveiligheid?  

A: Vanuit Tiel natuurlijk wel. Het is een stedelijke kern en dan zou je willen dat die 

beter beschermd word dan het landelijk gebied. Bijvoorbeeld door gedifferentieerd te 

beschermen. 

 

5. V: Kijkt de gemeente Tiel ook over de grens naar watersystemen, bijvoorbeeld in de 

uitvoering of gewoon samenwerking met de buurtgemeenten in Duitsland? 

A: Nee, dat is met de hele dijkontwikkeling wel voorbeelden vanuit Japan. Dat daar dat 

veel gebeurd, bouwen op de dijk, in de dijk.  

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel 

een gewenste situatie in de waterveiligheid?  

A: Het betekent een nieuwe omslag, bijvoorbeeld bij het waterschap. Wij zijn nog uit 

aan het zoeken wie deze ruimtelijke ontwikkeling nou gaat betalen, maar ze hoeven 

geen dijken te verzwaren. Waterschap Rivieren werkt hier gewoon aan mee dus zit hier 

positief in. Er komt ook financiering vanuit de provincie. Dus het zal een samenwerking 

worden tussen overheid, waterschap en markt. 

 

2. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en 

wie moet er uitvoeren, controleren en financieren?  

A: Het is lastig dat je nu voorsorteert op de toekomst, maar niet weten hoe we dit gaan 

doen en financieren. Het kan dat wij via MIRT gelden financiering krijgen van bovenaf, 

maar ook kan het waterschap een voorfinanciering doen voor 2100 of dat de gemeente 

Tiel moet voorschieten. Wij verwachten eigenlijk wel dat het waterschap een deel van 

deze ophoging financiert.  
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De vraag is of we alle keuzes wel op een decentraal niveau willen leggen. Of iedereen 

nog even hoog beschermd moeten zijn en hoe dit gefinancierd moet worden. Eigenlijk 

zijn dat nationale keuzes.  

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement  

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens jullie? 

(Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Wij doen eigenlijk aan multifunctioneel ruimtegebruik. Dan kunnen we floodproof 

gaan bouwen en er een risicozonering bij halen. Dus gaan we eisen stellen aan het 

pakket dat op die dijk gaat komen. Hoe gaan we met de eerste verdieping om, moet deze 

als kering kunnen realiseren? We gaan dus niet vanuit een traditioneel profiel gaan 

werken.  

 

Zo kan je ook compartimenteren of andere dingen doen. Maar wij gaan er eigenlijk 

vanuit dat de kans dat de dijk ooit overstroomt, dat is al heel erg klein. En dus weten we 

niet echt welke eisen we gaan stellen aan de woningen.  

 

2. V: Denkt de gemeente Tiel dan we hoeven hier niet aan te voldoen, want de dijk is al 

sterk zat? 

A: Nouja, we doen al iets extra’s in de dijk. En de kans is eigenlijk zo klein. Nou dan 

kan je je afvragen of we daar wel maatregelen voor hoeven te treffen. De dijk zelf, is al 

genoeg goed. Dus ik weet niet of je het aanvullend moet doen als laag 1. En Tiel noemt 

dat dan een waterkerend landschap. 

 

3. V: Wat verstaan jullie onder de laag duurzame ruimtelijke inrichting? Hoe zou deze 

moeten worden ingevuld? 

A: Dat bij dit soort integrale gebiedsontwikkelingen je er niet aan ontkomt van af het 

begin met alle partijen samenwerkt. En dat ook de water hier een bijdrage aan kan 

hebben. 

 

4. V: En andersom geeft water(veiligheid) ook een kans voor de ruimtelijke ordening 

(ruimtelijke kwaliteit), en hoe zou dit kunnen meespelen in de invulling van laag 2, 

duurzame ruimtelijke inrichting? 

A: Gebiedsontwikkeling geeft kansen op waterveiligheid te verhogen.   
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5. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke 

ordening en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke 

kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A: Wij zien meteen een koppeling met gebiedsontwikkeling. Wij gaan bijvoorbeeld ook 

een deel buitendijks. Op het moment dat we buitendijks zijn, zitten we natuurlijk met het 

RvR verhaal. We zijn nu met een marktverkenning bezig, omdat we dit niet alleen 

kunnen realiseren. Maar hebben tot nu toe positieve geluiden dat het een aantrekkelijke 

en unieke locatie is dat het te doen is. Want het is natuurlijk uniek wonen als je op 

dijkniveau kan wonen.  

 

6. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 

afhankelijk van laag 2? 

A: Buitendijks is dat natuurlijk van belang. Mensen moeten te allen tijde weg kunnen. 

Binnendijks denk ik dat je in het stedelijk gebied hier niet zo op moet gaan zetten en 

moet je zo min mogelijk uit willen gaan van evacueren.  

 

V: Welke mogelijkheden liggen er in Tiel voor laag 2 (meekoppelkansen)? 

A: Als je dat alleen maar doet, op ruimtelijke ordening inzetten, dan vraag ik me af of 

dat wel kan in een stedelijk gebied zo dicht bij de rivier. Op de korte termijn kan je 

namelijk in de huidige bebouwde gebieden niet zo veel aan doen. 

Meekoppel-kansen zijn wel heel belangrijk. Pak je een groot gebied aan kijk dan meteen 

wat je er mee kan gaan doen. 

In principe koppel je mee met een ruimtelijk project. Je insteek is net anders. Of je nou 

aangeeft: je gaat hier versterken of je zegt: hier is een ruimtelijke ontwikkeling, laten 

we kijken of we het combineren. Het gebeurt niet omdat het aangewezen is, maar omdat 

je anticipeert op de toekomst met een ruimtelijke ontwikkeling. Er zit een idee bij om het 

water te keren in combinatie met een dijk. Het lastige is, wie gaat die keuzes maken, om 

te differentiëren in het beschermingsniveau. Dat is politiek landelijk lastig, maar lokaal 

al helemaal. Want dan voelt het als: zoek het maar uit als je in het landelijk gebied zit. 

Je moet vooral kijken wat er gebeurt in het gebied, mee te liften met ruimtelijke 

initiatieven en mee-koppelen met geplande of levende gebiedsontwikkelingen. Je gaat 
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dan veel minder van boven naar beneden. 

 

7. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar 

kunnen zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: in Tiel zouden we niet zonder preventie kunnen, omdat we een stedelijke kern vlak 

naast een rivier hebben. Dus dat zou geen wenselijke situatie zijn. Maar, als de 

vooruitzichten later nog groter worden dan moeten we zorgen dat we het water ook in 

laag 2 kunnen keren. Aan de ene kan is het dus aanvullend op de preventie. Aan de 

andere kant, moet je ervanuit gaan dat er een kans is dat de dijk overstroomd.   
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Bijlage 13: interview veiligheidsregio Gelderland-Midden | Meine Jacobi | Senior 

Beleidsmedewerker Risicobeheersing | 20 juni 2012  

 

Introductie 

Meine Jacobi houdt zich bezig met de advisering bij de risicobeheersing bij de sector 

brandweer. De veiligheidsregio heeft formeel een wettelijke taak met betrekking tot externe 

veiligheid:  alle activiteiten omtrent gevaarlijke stoffen. De veiligheidsregio heeft daarnaast 

een risicoprofiel gemaakt, met een 20 tal fysieke veiligheidsrisico’s, van epidemie tot 

natuurbranden. Als veiligheidsregio wordt er verwacht dat men over deze fysieke 

veiligheidsrisico’s adviseert en dat doet men dan ook aan de hand van dat risicoprofiel. Daaruit 

blijkt dat hoog water, natuurbrand en epidemie de drie grote risico’s van de regio Gelderland-

Midden zijn en is daardoor betrokken geweest bij pilot dijkring 43. Het is voor de 

veiligheidsregio van belang om te kijken hoe deze betrokken is in dit proces. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de 

politiek tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?).  

A: In mijn beleving hebben we met meerlaagveiligheid drie knoppen bedacht die het 

overstromingsrisico kunnen veranderen. Dan kunnen we bekijken, of dat we vinden dat 

de keringen hoog genoeg zijn, of dat we vinden dat een kering niet hoger hoeft, omdat 

er qua inwoners of economisch gezien, je dat kan laten. Maar dan moet de initiatief 

nemer dat wel bewust zijn dat je dat risico neemt. Dat maakt het verschil binnen de dijk 

en buiten de dijk wonen. Ook aan de rampenbestrijding kan je aan de knop draaien. Op 

het moment dat de keuze wordt gemaakt dat de dijk niet verder verstevigd wordt en dat 

we er ruimtelijk voor zorgen dat mensen op die terp kunnen wonen. Dan zou de 

veiligheidsregio kunnen zeggen: moeten wij dan nog wel preventief dat gebied 

evacueren? Focussen we dan alleen op de zelfredzaam zijn, is het dan voldoende 

afgedekt?   

 

2. V: Wat gebeurt er nou als een situatie van hoogwater voorkomt? 

A: In studies van VNK wordt er vanuit gegaan dat een POL gebied preventief geëvacueerd 

wordt. Als er dan hoogwater voorkomt. De afspraken met provincies en waterbeheerders zijn 

zo dat als er bij een bepaalde afvoer en hoogte een bepaalde fase wordt ingesteld. Wij werken 
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bij een GRIP fasering, waarbij de bevoegdheid naar mate van de grote van het incident, dat de 

bevoegdheid verschuift. Bij hoogwater wordt er al snel opgeschaald naar GRIP 4, omdat er heel 

veel mensen bedreigd worden, met een heel groot effectgebied. En dan worden er allemaal 

coördinatieteams ingesteld. De gemeente is dan onderdeel van de organisatie binnen de 

veiligheidsregio. Naast de burgemeester is er een ambtenaar openbare veiligheid die heel 

centraal staat in die rampenorganisatie. 

  

3. V: Ziet de veiligheidsregio kansen voor meerlaagsveiligheid?  

A: het is belangrijk dat veiligheidsregio’s beter worden aangesloten. Alleen is onze 

organisatie echt een crisisorganisatie en sommige mensen hebben niet echt iets te 

maken met risicobeheersing en meedenken met ruimtelijke ordening wordt niet eens 

gedaan. Wettelijk hebben we de plek gekregen voor externe veiligheid, maar met andere 

risico’s is het minder. Veiligheidsregio’s zitten niet eens in het vooroverleg bij 

bestemmingsplannen en alle ruimtelijke plannen. Wij worden pas benaderd als er pas 

een ontwerp-plan ligt vaak, want dan staat het pas in de wet dat je een adviesvraag 

moet doen bij de Veiligheidsregio omtrent gevaarlijke stoffen. En bij de andere risico’s 

speelt borging een rol. Je kan wel heel veel adviseren, maar als er dan niks mee gedaan 

wordt, wat heb je er dan aan? 

 

4. V: Als er wordt ingezet op een benadering meerlaagsveiligheid, waar moet dan op 

worden gelet (belemmeringen)? 

A: Er moeten bestuurlijke keuzes gemaakt worden: offeren sommige gemeenten dingen 

op voor anderen? Durven we te zeggen: de preventie en de  RO is zo goed die kunnen 

we laten zitten bij een overstroming? 

 

5. V: Krijgt de veiligheidsregio de wetenschappelijke discussie over meerlaagsveiligheid 

(laag 1 vs. laag 2 + 3) mee en wat vinden zij ervan? 

A: Veiligheidsregio’s krijgen geen niks mee over discussies die spelen in de 

waterwereld. Veiligheidsregio’s gaan meestal pas nadenken wanneer het eenmaal 

gebeurt.  

 

6. V: Kijkt de veiligheidsregio ook over de grens naar watersystemen, bijvoorbeeld in de 

uitvoering of gewoon samenwerking met de buurgemeenten in Duitsland? 
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A: Qua crisiskant werken wij heel nadrukkelijk samen met de buurgemeenten in 

Duitsland, zoals hoogwater. Maar of dat qua risico beheersingskant gebeurt dat denk ik 

niet. 

 

7. V: Het Deltaprogramma heeft als taak gekregen een veiligheidsstrategie voor het 

hoofdwatersysteem tot het jaar 2100 uit te stippelen. Zou er niet alleen naar het 

hoofdwatersysteem gekeken moeten worden, maar ook naar het regionale systeem. Zou 

dit volgens jullie andere inzichten leveren over meerlaagsveiligheid en het gebruik van 

laag 2 en 3? 

A: Wij zijn een rampenorganisatie er wordt meestal gesproken van een ramp als er veel 

doden vallen, en bij het regionale watersysteem is dat niet. Dus dat betekent niet dat er 

iets echt iets tegen te doen is. Dat heeft niks met de risicobeheersing te maken. 

 

8. V: Over de vierde laag, verzekeringen?  

A: Mag je een inwoners in zuid Limburg laten betalen omdat iemand in Gouda in het 

diepste putje van het land wil gaan wonen? Maar ik denk dat de nazorg bij de 

gemeenten moet en dat verzekeren een onderwerp is dat daar veel beter kan.  

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Het rijk zet in op een meerlaagsveiligheid dat in de regio meer 

verantwoordelijkheden zou moeten krijgen in het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Is de 

veiligheidsregio bekend met de nieuwe rol die er wordt verkregen door de 

meerlaagsveligheid in de waterveiligheid? 

A: Primair ligt bij de veiligheidsregio de taak om als er een incident voorvalt, dat de 

veiligheidsregio dan optreed. Afhankelijk van het incident is het de brandweer, politie 

etc. Dat heet de calamiteitenbeheersing. Dit is een redelijk dure tak van sport. In deze 

tijd wil men zich meer concentreren op de risicobeheersing, dat is de voorkant. Dat is 

het vlinderdasmodel (uitleg, midden het incident, alles van te voren is de 

risiscobeheersing,alles daarna is calamiteitenbeheersing). Daarnaast wil je bestuurders 

opleiden, die als het incident zich voordoet, dan de leiding hebben. 

 

2. V: Wat vindt de veiligheidsregio van de nieuwe rol die ze krijgen in waterveiligheid? 

A: de veiligheidsregio moet kijken welke rol ze precies kunnen krijgen om de 

rampenbeheersing het beste te kunnen inrichten. Zolang er activiteiten zijn van andere 
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overheidslagen die risico’s met zich meebrengen, dan denk ik dat veiligheidsregio’s 

daar advies op moeten uitbrengen. We zijn daar nog zoekende in hoe we dat doen, 

interactieve planvorming en ontwerpend denken zijn dan begrippen waar de 

veiligheidsregio nog niks van weet. Dat eerder meedenken is dan belangrijk. 

 

3. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel 

een gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Ja, ik vind dat wij als veiligheidsregio, omdat hoogwater het hoogste risico heeft in 

ons gebied, dat wij daar over moeten meedenken. Op het moment dat een gemeente een 

ontwikkeling wil doen in de polder, dan wordt er gevraagd naar de externe veiligheid 

voor ons advies, maar wij kunnen ook advies geven op basis van hoogwater. 

Waterschappen en Veiligheidsregio’s hebben dan kennis waarmee over meegedacht 

kan worden. Maar het kan dreigend overkomen dat wij zouden moeten meedenken of 

zouden willen denken. 

 

4. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en 

wie moet er uitvoeren, controleren en financieren?  

A: De veiligheidsregio heeft de verantwoordelijkheid als er een situatie zich voordoet, 

daar ligt het mandaat. De veiligheidsregio is in het dagelijks leven een combinatie van 

de brandweer, de ghor, maar daarnaast hebben we partners: de politie, de 

waterschappen, Rijkswaterstaat. Op het moment dat er dan hoog water is dan schuiven 

bijvoorbeeld de waterschappen en de Rijkswaterstaat, provincie aan. Die vormen dan 

belangrijke partners en denken dan bestuurlijk mee over welke keuzes gemaakt moeten 

worden. 

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement 

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens jullie? 

(Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering) 

A: Huizen op dijken, terpen want dat zou voldoende kunnen zijn. Je kunt denken aan 

wegen die kunnen functioneren als vluchtwegen. Daar zit een verwevenheid in. Vitale 

objecten: Voorzieningen van energiecentrales boven water zijn. Gegevens zijn bekend 

bij veiligheidsregio (maar ook bij gemeenten)). 
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Opofferen van gebieden? Compartimentering betekent ruimtelijk iets en daar zijn 

meerdere spelers die daar iets over willen zeggen.  

 

2. V: Welke kansen zien jullie voor de ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: Vanuit de risicobeheersing kijk je naar vluchtplaatsen waar mensen naar toe kunnen 

gaan, naar wegen ophogen die kunnen functioneren als dijken of vluchtwegen. Etc. als 

het gaat om brand dan adviseert de veiligheidsregio op basis van eisen over bouweisen, 

dus dat kan ook door de veiligheidsregio. Je kan daar ook afvragen of de 

veiligheidsregio minder hoeft te kunnen evacueren als de laag 2 goed geregeld is. Dan 

is er misschien genoeg zelfredzaamheid. Hier is namelijk winst te halen om bepaalde 

maatregelen misschien dan niet te doen. 

 

3. V: Wat verstaan jullie onder de laag duurzame ruimtelijke inrichting? Hoe zou deze 

moeten worden ingevuld? 

A: waar ga je wel of niet bouwen, en waarom ga je daar wel of niet bouwen? Het 

nadenken over waarom je, vanuit waterveiligheidsperspectief gaat kijken.  

 

4. V: Gemeenten geven aan dat zij kansen zien voor laag 2 in het waterveiligheidsbeleid, 

aanvullend op het huidige systeem van preventie. Wel zien zij een 

financieringsprobleem, maatregelen worden ‘iets’ duurder. Hoe zien de veiligheidsregio 

dit? Wat zou hier in ruil voor moeten gebeuren? 

A: Veiligheidsregio heeft geen eigen budget. De veiligheidsregio wordt betaald door de 

gemeente naar inwoneraantal.  

De financiering ligt primair bij degene die het initiatief neemt. Of dat nou een 

projectontwikkelaar, een gemeente of een provincie is.  Iemand die bepaalde 

activiteiten wil gaan uitvoeren ergens, die moet het betalen. Dat kan betekenen dat er 

een bestuurder is die een keus kan maken van: tot hoever ga je ermee, wat is je 

minimum niveau, je maximum niveau en waar ga je zitten. Dit heeft te maken met 

groepsrisicoverantwoording. Hoe ver ga je met je maatregelen en hoe ga je dit 

financieren? Zo kan laag 3 betekenen dat er meer geld naar de veiligheidsregio moeten 

gaan, om reddingsvesten en bootjes aan te schaffen (gechargeerd). Maar als je op 

terpen wil bouwen, dan komt het bij gemeente of projectontwikkelaar terecht. 

Uiteindelijk komt het toch terecht bij de burgers. Het gaat er uiteindelijk over: waar 



 
 

 

 179 

kiezen we door? Kiezen we voor iets waar ik als gemeente eigenlijk niks heb? Gaat 

iemand dat afdwingen? Met de komende scenario’s t/m 2100 is dat lastig.  

 

5. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 

afhankelijk van laag 2? 

A: Ja, altijd. Om ons werk te kunnen doen hebben we gewoon dingen ruimtelijke nodig. 

Dat zijn basale zaken. We hebben wegen nodig om weg te kunnen komen. We hebben 

ons waarschuwingsysteem nodig, je kunt aan zandzakken denken, de opslag van de 

zandzakken. Of boten die je misschien nodig hebt. Alle zaken die wij nodig hebben om 

ons werk te kunnen daar aan kun je ruimtelijke inrichting koppelen. Maar ook gaat het 

erom dat mensen zo snel weg moeten kunnen komen bij een incident, daar aan kun je 

ook denken. 

 

6. V:  Welke belemmeringen kleven er aan in het inzetten van ruimtelijke ordening voor 

waterveiligheid (laag 2)? 

A: vanuit de veiligheidsregio zie ik het zo: elke veiligheidsregio heeft een risicoprofiel, 

met de verschillende risico’s die spelen en dan heb je een aantal ervan die prioriteer je, 

omdat die hoger zijn. Hier is dat toevallig in dit risicoprofiel staat hoogwater bovenaan. 

Ik vind dat wij op die onderwerpen, met diegene die daar een rol in hebben, aan tafel 

moeten aansluiten. Omdat wij kunnen adviseren over een stukje hoogwater in relatie tot 

ons werk, hulpverlening etc. Zo heb ik wel eens bij de A15 gezegd: als je die nou eens 

op voldoende hoogte neerlegd, dan kunnen we hem gebruiken als evacuatieroute. Als je 

zorgt dat er geen tunnel inkomt, dan kan je hem gebruiken in geval van hoogwater.  

 

7. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is 

van de ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen 

moeten er dan gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? 

Welke instrumenten zouden er nodig zijn? 

A: Ik ben zelf niet zo’n fan van checklistjes, enzovoort enzovoort. Ik ben zelf op zoek om die 

borging om zo snel mogelijk aan tafel te zitten. Wij hebben zelf wel die expertise om te 

beslissen of we iets kunnen inbrengen in een project of niet. En alles wat we doen voor hoog 

water, kan ook ten dienste staan voor een natuurbrand, of externe veiligheid. Dat is een win-

win opzich. We hebben het altijd over dezelfde type maatregelen, gebiedsmaatregelen, 
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gebouwmaatregelen. Het zijn allemaal zaken op meerdere wijzen spelen. Het waterrobuust 

beton zou tevens brandwerend beton kunnen zijn. Hoe we dat zouden moeten doen? Vanuit 

onze taak van externe veiligheid, dat in ons vakgebied het verst ontwikkeld is, merken we dat 

er weinig borgingsmogelijkheden zijn. Iets wat je adviseert, wordt dat ook gerealiseerd. Bij een 

milieuvergunning is het gewoon iemand met geld die je regeltjes kan opleggen, bij ruimtelijke 

ontwikkelingen spelen er andere zaken meer waar een bestuurder keuzes kan maken, waar 

veiligheid maar een onderdeel van is. 

 

8. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo 

nee, waarom niet? 

A: Je zal wel richtlijnen hebben. Je moet een minimumniveau aan je burger kunnen 

garanderen. In laag 2 kan je de waterkansenkaarten je boodschap aan een bestuurder 

duidelijk maken waar hij zichtbaar heeft wat voor keuzes hij kan maken. En het is 

belangrijk dat we daar wat normen voor hebben.  

 

9. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar 

kunnen zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: uitwisseling tussen laag 2 en laag 3: misschien hoeven we als we in de RO 

investeren, dat we dan niet iedereen meer evacueren, maar alleen de mensen die niet 

zelfredzaam zijn. 

 



 
 

 

 181 

Bijlage 14: interview Interprovinciaal Overleg | Cees Kamphuis| Adviseur water | 25 juni 2012  

 

Introductie 

Cees Kamphuis is werkzaam als adviseur water bij het interprovinciaal overleg, de 

koepelorganisatie van alle provincies en behartigt de belangen van deze provincies in Den 

Haag en is sinds 2009 betrokken bij het meerlaagsveiligheid verhaal.  

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de 

politiek tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?) 

A: Het redeneren vanuit een overstromingsrisico benadering kijk je heel risicogericht 

wat je misschien wel beter in de 2
e
 en 3

e
 laag op kan pakken om het overstromingsrisico 

te reduceren. Je kan draaien waar je kansen beïnvloed en waar je je gevolgen 

beïnvloed. Waar we in het verleden alleen naar preventie keken, willen we nu ook gaan 

kijken naar de andere knop. 

 

2. V: Wat zijn nu al echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland/ Dijkring 

43)? 

A: Nou je ziet bijvoorbeeld de ontwikkelingen die er bijvoorbeeld in Utrecht en Overijssel 

afspelen, met het op de kaart zetten van de overstromingsrisico’s. En er zijn bij deze twee 

provincies procesvoorschriften aan gebonden ‘’let hierop’, waar het iets meer verankerd is. Het 

kader is iets meer geformaliseerd en dit is een begin om het bewustzijn van de professionals 

van de ruimtelijke ordening te krijgen dat het overstromingsrisico een reëel risico is waar je wel 

degelijk rekening mee moet houden.  

 

3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen 

op een benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel 

anders denken? 

A: waar we nu voorstaan hebben we eigenlijk twee wegen die we kunnen behandelen, 

gaan we aan pure uitwisseling doen of doen we het aanvullend? Zo van, ik heb mijn 

dijk op orde maar mocht er toch nog iets verkeerds zijn dan doe ik nog wat in laag 2 en 

3. Kijken hoe je op een handige manier, die niet te veel kosten, nog voor slimme dingen 

voor elkaar kan krijgen. Die keuze is relevant. In het ene geval heb je een soort 
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inspanningsverplichtingen als het aanvullend is, dan worden provincies, gemeenten en 

veiligheidsregio’s niet verantwoordelijk gesteld voor de waterveiligheid. Als dat wel zo 

is dan worden deze wel medeverantwoordelijk van de waterveiligheid. En dan krijg je 

een complexe vorm van de verantwoordelijkheid.  

Vanuit de risicobenadering krijg je wel de vraag waarom de dijk bij een stad niet hoger 

is dan bij een polder. Zo kan je inderdaad meer differentiatie krijgen. 

 

4. V: Zien provincies kansen voor meerlaagsveiligheid?  

A: provincies wisselend in debat. Aan de ene kant zeggen ze dat het wel leuk is en uit te 

leggen is. Maar Zeeland zegt: ga jij dat maar eens aan mijn bevolking uitleggen, met de 

ervaringen van 53. De dijk moet gewoon sterkt zijn, en we gaan ons niet voorbereiden 

een overstroming. Zij zijn heel bang dat de dijk niet meer op orde wordt gehouden. Je 

ziet het wel een beetje schuiven naar kijken wat er in de RO mogelijk is. Maar 

Flevoland zegt bijvoorbeeld: wij zijn een grote badkuip, wij hoeven er niet heel veel 

over na te denken. Maar vooral bestuurlijk wordt er wel gezegd: laten we nu eerst eens 

kijken of er via meerlaagsveiligheid winst is te halen. Aan de kust is de angst voor een 

dijkdoorbraak veel ongecontroleerder dan bij provincies in het rivierengebied. 

Provincies zijn dus positief kritisch naar meerlaagsveiligheid maar zeggen dat het ook 

niet een groot wondermiddel is. 

 

5. V: Krijgt het IPO de wetenschappelijke discussie over meerlaagsveiligheid (laag 1 vs. 

laag 2 + 3) mee en wat vinden zij ervan? 

A: Wij merken dat er twee scholen in deze discussie zijn. Je hebt de Han Vrijling’s die 

een hele waterkundige benadering hebben en meerlaagsveiligheid onzin vinden en 

zeggen dat er alleen maar aan de dijk moeten doen, en de mensen die er veel 

genuanceerder over denken. Je moet gewoon goed kijken waar we het beste in kunnen 

investeren. Nu heb ik het idee dat we het echt gaan doen. 

 

6. V: Kijkt het IPO ook over de grens naar watersystemen, bijvoorbeeld in de uitvoering 

of gewoon samenwerking met de buurtgemeenten in Duitsland? 

A: Enerzijds hoe het geregeld is, maar vooral hoe het van invloed is op ons eigen 

watersysteem. Maar het echte waterveiligheidsbeleid geregeld is dat weet men wel wat 

er in het buitenland speelt, maar is men voor de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid 

nog niet heel actief in het buitenland aan het shoppen. 
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7. V: Het Deltaprogramma heeft als taak gekregen een veiligheidsstrategie voor het 

hoofdwatersysteem tot het jaar 2100 uit te stippelen. Zou er niet alleen naar het 

hoofdwatersysteem gekeken moeten worden, maar ook naar het regionale systeem. Zou 

dit volgens jullie andere inzichten leveren over meerlaagsveiligheid en het gebruik van 

laag 2 en 3? 

A: Wat vooral daar belangrijk in is zijn de regionale keringen die hoger in het 

landschap zijn. Die worden ook genormeerd en om die meer een plek te geven wordt het 

systeem als geheel bekeken te worden. Maar men waakt wel voor een te technische 

benadering hiervan. Op basis van wateroverlast wordt een scheiding gemaakt met 

overstromingen. Iedereen ziet de link wel, en waarschijnlijk zal een maatregel die voor 

het overstromingsrisico dan is er waarschijnlijk automatisch wist voor wateroverlast en 

visa versa. Maar je kan wel alles meenemen, maar je moet het behouden houden. 

 

8. V: Wat vind je van verzekering als in een 4
e
 laag van meerlaagsveiligheid, als oplossing 

voor problemen als bij de casus Wilnes? 

A: Bij echte overstromingen in Nederland kan eigenlijk geen enkele 

verzekeringsmaatschappij dit kan dekken. Ook als dat via de overheid zou dit betekenen 

dat je praktisch failliet bent. En dan is het eigenlijk ook niet heel erg nodig om je op de 

nazorg te focussen. Verzekeringen voor kleinere gevallen zou dat misschien buitendijks 

kunnen. Het sterke van het Nederlandse waterveiligheidsbeleid is echter dat de burger 

zich veilig voelt en dat de verantwoordelijkheid dus niet bij de burger ligt, omdat deze 

dat niet kan overzien. Misschien is een dijk wel het voorbeeld van een publiek werk dat 

door de overheid zou moeten worden gerealiseerd. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Het Rijk zet in op een meerlaagsveiligheid dat in de regio meer 

verantwoordelijkheden zou moeten krijgen in het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Zijn 

de provincies bekend met de nieuwe rol die er wordt verkregen door de 

meerlaagsveiligheid in de waterveiligheid? 

A: De vraag is in hoeverre dit gaat gebeuren. Als je dat gaat toepassen, waar je de 

hoogte van de dijk echt gaat inwisselen met je RO en de rampenbeheersing dan krijg je 

een verantwoordelijkheidsverschuiving. Mijn vraag is in hoeverre dit echt gaat spelen. 

En hoe ga je dat dan vastleggen en hoe ga je dat doorvertalen naar gemeente en 
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waterschappen en wat gebeurt er met de financiering? Wie draait erop voor de kosten 

etc? En als de baten niet groot genoeg zijn van de toepassing van meerlaagsveiligheid 

dan ga je dit niet allemaal veranderen. Waar loop je dan allemaal tegen aan? De 

knelpunten moeten dan wel opwegen tegen de meerwaarde die er gevonden wordt. 

Maar er is wel draagvlak vanuit provincies voor de toepassing van meerlaagsveiligheid 

en wil hier ook wel verantwoordelijk voor nemen, mits het gedoe wel meer winst 

oplevert. 

 

2. V: Wat vindt de provincies wat de knelpunten zijn? 

A: Het financieringsvraagstuk. Hoe je moet omgaan met mee-koppelkansen in de RO en 

als je dan je overstromingsrisico dan aantoonbaar verkleind. Gaat het Rijk dat betalen 

of de provincie zelf? 

 

3. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel 

een gewenste situatie in de waterveiligheid? 

A: Je maakt de situatie wel een stuk complexer. Eerst is er maar 1 partij 

verantwoordelijk voor de waterveiligheid en dat veranderd door de 

meerlaagsveiligheid. Maar het is natuurlijk meer dan gewenst om de belangrijkste 

partijen om tafel te hebben. Het is wel een risico dat iedereen naar elkaar gaan kijken 

wie nou wat gaat doen. 

 

4. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en 

wie moet er uitvoeren, controleren en financieren?  

A: Als je meerlaagsveiligheid wil toepassen dan moet je op dijkring niveau gaan 

analyseren: wat is er mogelijk, wat zijn slimme dingen om toe te passen? En dat is een 

regionaal niveau waarop de provincie zich profileert als gebiedsregisseur. En bij 

uitstek het niveau waarop de provincie dit kan regisseren en kan bedenken: jongens wat 

is er nou voor nodig om die meerlaagsveiligheid van de grond te krijgen? En de 

provincie kan dan via verordeningen en structuurvisies aangeven wat wel en niet kan 

wat daarna moet worden doorvertaald naar bestemmingsplannen. Er moet dan 

gezamenlijk een scan worden gemaakt van de dingen die er mogelijk zijn, maar de 

provincie is dan de partij die de lead zou moeten hebben. 
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Ruimtelijke ordening en watermanagement  

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens 

provincies? (Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale 

objecten/compartimetering) 

A: Er wordt nog weinig op interprovinciaal niveau over gepraat. Maar er wordt nog 

niet op dit niveau gediscussieerd over waar nou meer mogelijkheden liggen. Op 

zonering gaan nu wel heel veel provincies aan de slag, van kijk hier nou eens naar. 

Maatregelen die met kwetsbare en vitale objecten te maken hebben, die worden ook wel 

heel kansrijk gezien. Omdat ze veel maatschappelijke ontwrichting hebben en voor 

relatief minder kosten kan worden beschermd. Compartimentering komt ook altijd weer 

naar boven, maar daar wordt wel altijd van gezegd dat er een kant van de dijkring 

extra veilig is, maar dat de andere kant extra onveilig wordt, want dat water blijft dan 

aan die kant van de compartimenteringdijk. 

 

2. V: Welke kansen zien jullie voor de ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: Waar wel een woonwijk, waar geen woonwijk.  

 

3. V: En andersom geeft water(veiligheid) ook een kans voor de ruimtelijke ordening 

(ruimtelijke kwaliteit), en hoe zou dit kunnen meespelen in de invulling van laag 2, 

duurzame ruimtelijke inrichting? 

A: Je ziet wel interessante combinaties met dijkversterking of ruimte voor de rivier, 

daar zijn hele interessante verbindingen al gelegd.  

 

4. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke 

ordening en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke 

kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden). 

A: Elke maatregel die je neemt kan je benutten om de boel mooier en beter te maken. 

Waterdunen is dan zo’n project waar een combinatie wordt gelegd. Dus bij uitstek is 

ruimtelijke kwaliteit om een verbinding te maken. 

 

5. V: Gemeenten geven aan dat zij kansen zien voor laag 2 in het waterveiligheidsbeleid, 

aanvullend op het huidige systeem van preventie. Wel zien zij een 

financieringsprobleem, maatregelen worden ‘iets’ duurder. Zouden provincies hierin 

mee willen betalen? Wat zou hier in ruil voor moeten gebeuren? 
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A: Dat zou dan moeten gebeuren vanuit het Deltafonds, dat in de toekomst gebruikt 

gaat worden. Maar ik denk dat je kleine aanpassingen gewoon zelf moet doen en dat je 

daar als overheid niet moeilijk over moet doen. Maar de echte structurele aanpassingen 

dat je daar financiering vanuit het Deltafonds moeten krijgen (het geldpotje waar ook 

de dijken van betaald moeten gaan worden, red), anders ga je het niet van de grond 

krijgen. 

 

6. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 

afhankelijk van laag 2? 

A: Laag 3 is misschien nog wel complexer dan laag 2. We zeggen dat we welk 

geëvacueerd kunnen worden als er een overstroming is, maar we weten ondertussen dat 

het altijd rampzaliger is dan we het verwachten, dat we er nog helemaal niet op zijn 

voorbereid en dat we de Randstad helemaal leeg kunnen halen. Dus we kunnen ons nog 

niet te rijk rekenen met een evacuatieplan. Waar je wel misschien rekening kan houden 

is een vluchtplek is in polders waar je hoog kan zitten, dus misschien is het soms beter 

om niet te evacueren, maar in te stellen zelfredzaamheid en verticaal vluchten en daar 

is stukje RO wel een randvoorwaarde. Maar op de meeste plekken kan je al vrij hoog 

komen, voordat je hele gekke dingen hoeft te doen. Er is wel een link, maar ik zie geen 

hele sterke, ik denk dat dat wel mee valt. Maar ook daar hoort de bestuurlijke keuze: wil 

ik dit soort dingen wel allemaal regelen of ga ik me toch weer focussen op de dijk? 

 

7. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is 

van de ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen 

moeten er dan gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? 

Welke instrumenten zouden er nodig zijn? V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de 

ruimtelijke ordening met betrekking tot waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden 

deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, waarom niet? 

A: Eerst moet je kijken hoe kansrijk de maatregelen zijn, daarna moet inderdaad worden 

gekeken hoe ga je deze zaken vastleggen? In de RO moet je het wel juridisch hard maken 

anders wordt het niks. Je moet gewoon kunnen zeggen: hier mag niet gebouwd worden en hier 

moet het zo hoog zijn, dan zou harde afspraken moeten maken. Als je het niet uitwisselt dan 

kan je veel zachtere afspraken maken: ‘hou rekening met het overstromingsrisico’ en ‘je mag 

hier bouwen, mits …’. Daar zit een hele belangrijke scheiding is, hoe hard ga je het maken. 



 
 

 

 187 

 

Zonering kan via de watertoets of op andere manieren op de agenda komen te staan. Als je 

hard dingen wilt regelen dan zul je dingen met zware instrumenten juridisch willen regelen in 

structuurvisies, verordeningen die juridisch bindend zijn voor gemeenten. Dan zal je misschien 

op een andere manier initiatief willen nemen voordat een bestemmingsplan tot stand komt. De 

vraag is alleen, hoe ingewikkeld je stelsel word, want je kan niet vanuit het Rijk uitvaardigen 

dat het industrieterrein in Tiel 50 cm hoger wordt.  

 

8. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar 

kunnen zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: De verwachtingen zijn niet heel erg hoog hierover, en zijn realistisch. Het wordt 

meer als een aanvulling op laag 1 gezien, behalve op plekken waar er echt grote kansen 

zijn. Maar provincies zijn wel bang dat het Rijk de verantwoordelijkheid zo proberen af 

te schuiven. 
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Bijlage 15: interview gemeente Arnhem en gemeente Nijmegen | Ronald Bos en Ton Verhoeven | 

beleidsmedewerkers afdeling ruimtelijke ordening en water | 13 juni 2012  

 

Introductie 

Ton Verhoeven is beleidsmedewerker bij de gemeente Nijmegen bij de afdeling beleid 

ruimtelijke ordening: water.   

Ronald Bos is beleidsmedewerker bij de afdeling beleid ruimtelijke ordening: water bij de 

gemeente Arnhem. 

 

Waterveiligheid en meerlaagsveiligheid 

1. V: In plaats van het versterken van dijken of de gedachte ‘ruimte voor de rivier’, zet de politiek 

tegenwoordig in op de benadering meerlaagsveiligheid. Wat beschouwt u onder 

meerlaagsveiligheid? (Is het een uitwisseling of een aanvulling op ‘laag 1’?). 

A: Ton Verhoeven: een uitbreiding van het huidige waterveiligheidsbeleid waarin alleen 

preventie werd betrokken naar een combinatie van buitendijks-binnedijks dat de ruimtelijke 

ordening achter de dijk ook mee wordt betrokken, omdat daar de potentiele slachtoffers en 

potentiele schade ligt. 

Ronald Bos: een mix van oplossingen, technisch, ruimtelijk, waarbij je zo duurzaam mogelijk, 

wel veilig natuurlijk, een oplossing biedt aan de waterproblematiek. Hoe ga je het gebied 

achter de dijk mee-inrichten met de dijk? Want hoe hoger een dijk, hoe onveiliger een dijk 

eigenlijk. Die faalkans blijft, het effect wordt alleen maar groter. Hoe ga je het gebied achter de 

dijk mee-inrichten met de dijk. En in feite kan die dijk misschien wel een eerste stap zijn, 

waarmee de primaire veiligheid in het achterland kan zijn geregeld. Heel afhankelijk hoe je dat 

wil doen. In het verleden waren we hier veel meer van bewust en deden we die dingen meer, 

door terpen, slaperdijken, dromers, waarmee het risico veel kleiner bleef. Dat is ook al 

ruimtelijke inrichting, en laag 3 daar zou je niet aan willen komen. 

Ton Verhoeven: Nouja, ruimtelijke inrichting, verticale evacuatie komt hier veel meer in beeld. 

Met name in het westen, waar het water heel diep en heel snel komt. 

 

2. V: Wat zijn nu al echte voorbeelden van meerlaagsveiligheid (in Nederland/ Dijkring 43)? 

A: Ronald Bos: de overdijkse polder Ton Verhoeven: de overdijkse polder is een goed voorbeeld 

noodoverloopgebied, in samenwerking met boeren. Die zichzelf een veilige plek aan de rand 

van de polder hebben gegeven op terpen. Dat is het voorbeeld van nieuwe ruimtelijke inrichting 

van het gebied, waar je mensen niet persé weg haalt. Verder zie je eigenlijk alleen maar laag 1, 
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een deltadijk, en een buitendijks eiland, waarvan ik blijf hopen dat die mensen weten dat ze 

buitendijks zitten. 

 

3. V: Wat moet er in het huidige waterveiligheidssysteem veranderen om over te stappen op een 

benadering meerlaagsveiligheid? Een andere (hoger) veiligheidsniveau of heel anders denken? 

A: Ton Verhoeven: Je stapt over van een pure technische benadering, wat laag 1 altijd geweest 

is. En vervolgens is er niets gedaan. Nu constanteren we dat er overal piping is en dan hoor je 

daarna nog niks. Als je dan op een kaartje ziet dat er bij Lent een deltadijk komt, met 

daarnaast twee bressen, hoe kan je dan nog niks doen? Meerlaagsveiligheid is een benadering 

die naast laag 1 ook de ruimtelijke ordening betrekt en daarmee veel meer bekijkt wat erachter 

de dijk moet worden gedaan.  

 

Ronald Bos: En het grappige is, dat als je een krantenbericht lees over piping, je daarachter 

leest wat het Waterschap dacht te moeten gaan doen: allemaal technische maatregelen in de 

dijk, krulschermen, staafwanden in de dijk etc, precies het oude verhaaltje: alleen laag 1 en 

niet laag 2. Dus heb ik een kaart van 1830 opgepakt. Zo’n meter of 50 meter langs de hele 

waaldijk stond een kwelkade. Op een enkele plek zie je hem nog liggen, met name rond 

Whilen. Maar je ziet dat in het nationaal waterplan moet worden overgegaan op 

meerlaagsveiligheid en als dit soort dingen naar boven komen er toch nog wordt gegaan op de 

primaire laag. 

 

4. V: Ziet de gemeenten kansen voor meerlaagsveiligheid?  

A: Ton Verhoeven: Ja er liggen kansen, daarom hebben we ons ook aangemeld voor pilots. Wij 

zijn de Waalsprong aan het bouwen en Arnhem is Arnhem-Zuid deels schuytegraaf aan het 

bouwen. En dat betekent dat je in die ruimtelijke ordening nog iets kan meenemen. Of je dat 

nou is met een extra stuk bescherming met dijken enzo, dat is nog maar de vraag. Maar je kan 

wel nadenken over: waar zet ik mijn electriciteitskasten neer, waar zet ik mijn telefoonkasten 

neer, waar zet ik mijn rioolpompkasten neer, want die vallen allemaal uit tijdens een 

overstroming. 

 

Ronald Bos: en op nationaal niveau is dit gebied Betuwe, en arnhem Nijmegen het stedelijk 

gebied de kop, die het snelst en diepst komen te staan. Ook hier komt het water een meter of 4 

te staan. Als dat snachts gebeurd kan je de doden in duizendtallen opschrijven 

 

Ton verhoeven: nou zie je hoogwater gelukkig aankomen. Maar we zien een bres niet altijd 
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aankomen. En dat rapport dat gemaakt is over dijkring 43, daar waren wij niet in betrokken. 

Wel onze veiligheidsregio, maar wij niet die niet inhoudelijk zijn met de Ruimtelijke inrichting.  

 

5. V: Als er wordt ingezet op een benadering meerlaagsveiligheid, waar moet dan op worden 

gelet (belemmeringen)? 

A: Ronald Bos: De economische crisis 

Ton Verhoeven: stedenbouw en ruimtelijke ordening heeft het moeilijk om iets te ontwikkelen, 

dit geeft ook kansen, want dat vertraagt het proces. Maar die willen er niks extra’s bijhebben. 

Dus als je nu aan zou komen vanuit waterveiligheid, je moet je ontsluitingsweg een meter 

hoger aanleggen, of je moet je elektrische kastjes waterdicht maken, niet alleen tegen regen 

maar ook tegen een overstroming ergens anders neerleggen, dan zegt iedereen: waar hebben 

we het over? De bestuurders zitten er nog niet goed genoeg in. De provincie zit er eigenlijk heel 

goed in, maar geeft geen enkel signaal af dat dit heel belangrijk is. En ook de veiligheidsregio 

zit er heel goed in, maar die kijkt alleen maar naar de rampenscenario. Dus laag 1 en 3 is, is 

bekend, maar dat er ook een mogelijkheid oplossing is voor laag 2.  

 

Ronald Bos; en dat het ruimte kost. Dat is ook een belemmering 

 

Ton verhoeven: dan is het inderdaad van, dan heb ik een nieuwbouw ontwikkeling gepland, dus 

dan wil ik ruimte hebben voor deze nieuwbouw ontwikkeling. Ga me nou niet vertellen, 15/16 

jaar later als ik die grond heb, dat ik daar niet zou mogen bouwen. Of alleen op terpen. Ja dat 

gaat niet. 

 

6. V: Krijgen gemeenten Arnhem en Nijmegen de wetenschappelijke discussie over 

meerlaagsveiligheid (laag 1 vs. laag 2 + 3) mee en wat vinden zij ervan?  

A: Ton Verhoeven: en dan krijg je een beetje die tegenstrijdigheden. Mensen die zeggen: we 

moeten ons richten op superdijken en laag 1 en alles, terwijl niemand zegt dat je dat niet doet 

bij meerlaagsveiligheid. Alleen kijk je nu naar laag 1, laag 2 en in noodscenario laag 3. 

 

7. V: Kijkt het waterschap Rivieren ook over de grens naar watersystemen, bijvoorbeeld in de 

uitvoering of gewoon samenwerking met de buurtgemeenten in Duitsland? 

A: Ton Verhoeven: Mijn voorganger wel, die zat er beter in, maar die zat daar niet namens 

gemeente Nijmegen hierin, maar namens een aantal gemeenten, in een Hochwassergroep.  

 

Bij hoogwater: waarschuwen komen bij het waterschap binnen. Die zetten het een en ander in 
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gang en die komen alleen bij stadsbeheer binnen, de havenmeester, en dan gaan ze de 

waalkade afsluiten. De veiligheidsregio wordt ook ingeligd. Wij hebben ook een veiligheidteam, 

die krijgt ook een signaaltje. Maar niemand gaat intern zoeken van; moet niet iemand van 

water erbij komen? En dan hebben we nog een waterloket. Burgers bellen dat waterloket op, 

en die bellen mij op. Maar die hebben ook geen contact met de veiligheidsregio, want er is 

helemaal geen ramp. Dus er is een automatisme richting ramp, waterschap, burgemeester en 

veiligheidsregio. Maar het zakt niet naar de juiste ambtenaren 

 

Ronald Bos: het zijn twee werelden eigenlijk. Je hebt de ambtelijke gemeentelijke organisatie 

en je hebt de veiligheidsregio. Daar zitten wel mensen van de gemeente in, maar dat zijn hele 

andere mensen. Dat zijn twee hele andere organisaties van elkaar. 

 

Ton Verhoeven: dat geeft dat je iets hebt geregeld voor laag 3, er wordt ontzettend gedaan 

voor laag 1 door het waterschap. Dat is hun taak dat is prima. Maar daartussen is nog 

helemaal niet van de grond gekomen. Dat zit niet in een watertoets. We zijn pas nog de 

watertoets gaan uitbreiden van waterkwantiteit naar waterkwaliteit, maar hoogwater zit daar 

nog nauwelijks in. Maar de waterkering zit daar wel in, dus het zou zo kunnen. Maar het 

waterschap zou nooit eens roepen van denk je niet achter die dijk dit en dat.  

 

Ronald Bos: het mooiste voorbeeld is dat een woningcorporatie bezig is met stadsvernieuweing 

in Malburg, stukje achter de dijk net (in arnhem red.). In 98 kwam het plan: we gaan wat 

woningappartementen aan de dijk zetten, indicatief. Een paar jaar geleden is dat plan 

gekomen om daarmee te beginnen. Ook overleg met het waterschap geweest. Dan heb je het 

profiel van de vrije ruimte, daar moet je boven blijven met de bebouwing. Estetisch leek dat 

niet zo best. Maar toen zij het waterschap bij een overleg: ja maar dat profiel van de vrije 

ruimte is een theoretisch verhaal, maar dat is gestandaliseerd, en is eigenlijk voor alles 

verschillend dus we kunnen dat uitrekenen hoe dat hier zit. Komt dat opeens op 0 uit ongeveer. 

Die appartementen mogen gaan komen op het bestaande maaiveld, terwijl je weet, en dat 

weten zij al veel langer dan wij weten, dat dijkring 43 eigenlijk niet veilig genoeg is na de 

huidige maatstaven, er zitten stukken in die zijn afgekeurd. En vervolgens geef je toestemming 

aan de woningbouwcorporatie om pal achter de dijk te gaan bouwen, in een gebied dat zo lek 

is als een mandje. Dan denk ik: watertoets, wat stelt dat dan voor? Dat is puur volgens de 

regeltjes werken en niet vooruit kijken. Dankzij de economische recessie loopt dit niet zo hard 

en is het weer uitgesteld. Maar dan denk ik: watertoets, als jullie je zo formeel gaan opstellen 

maar niet vooruit kijken, ga dan niet allemaal verplichtingen van de gemeente verwachten.  
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Ton Verhoeven: het zou ook niet op verplichtingen moeten aankomen, maar het zou op slim 

nadenken moeten aankomen. Nadrukkelijk speelt bij Meerlaagsveiligheid.. als je alles op laag 1 

zou inzetten, blijf je die dijk verhogen en versterken. Als je het nu over een deltadijk hebt, die 

een heel geringe faalkans heeft en niet kans overstromen, kan dat over 25 jaar toch niet 

genoeg zijn. Maar op het moment dat jij zegt: maar ik mag vanalles op die deltadijken en ik 

richt ook het gebied achter de deltadijken goed in, dan hoeft die dijk helemaal geen deltadijk te 

worden. Dan hoef je hem niet op te hogen, en dan kan het ook geld schelen. Want je gaat niet 

overal deltadijken aanleggen. Dat slaat nergens op. Een deltadijk bij arnhem en nijmegen is 

een vrij duur plaatje. En als je dan alleen dat zou doen, en je kijkt waar liggen de grootste 

slachtofferskansen en schade kansen, dan is dat bij Nijmegen noord en Arnhem zuid en Elst en 

Bemmel. Maar je kunt je water wel verdelen. En als je kan kiezen tussen een hele deltadijk en 

een klein stukje deltadijk met slaper dijken (compartimentering). Je kunt op allerlei manieren 

spelen en dat meenemen in je ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

We zijn al tijden bezig met het moet haalbaar en betaalbaar zijn. En dan kan je het beste 

meekoppelen met dingen die toch moeten gebeuren. Als er een weg aangepast moet worden, 

dan heb je een mogelijkheid. Dalijk wordt de A15 doorgetrokken, die kan je op een dijk leggen. 

Wij hebben dalijk iets met spoor op een dijk, alleen daar zitten tunnels in. en die kan je weer zo 

inrichtingen dat je daar iets mee kan afsluiten ofzo. En dan iets verderop kom je op een 

rotonde en daar gaat een weg die weer uitkomt op de oude griftdijk. En daarnaast heb je weer 

de dorpsingel oost, en dat is allemaal moeilijk. Terwijl als je deze weer in dit soort discussie 

trekt, dan kan die dorpsingel weer een hele grote kans hebben om die op een dijk te zetten, 

waardoor je een heel groot stadsdeel afschermd. 

 

V: Het Deltaprogramma heeft als taak gekregen een veiligheidsstrategie voor het 

hoofdwatersysteem tot het jaar 2100 uit te stippelen. Zou er niet alleen naar het 

hoofdwatersysteem gekeken moeten worden, maar ook naar het regionale systeem 

A: Ton Verhoeven: Dat zou wel moeten, want de dingen houden wel samen. De overstromingen 

van eindhoven komen puur uit regen. Dus je moet het wel meenemen. Hoofdwatersysteem 

heeft zijn veiligheid maar als je alleen daar bij zweert dan ben je er nog niet. Vooral bij 

compartimentering zou het regionale systeem wat meer gekeken wordt. Vooral kleine riviertjes 

en weteringen en hoe je die keringen kan gebruiken. Dan kan er door het regionale systeem te 

verbeteren kan je het hoofdwatersysteem water verminderen. 
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8. V: Zou dit volgens jullie andere inzichten leveren over meerlaagsveiligheid en het gebruik van 

laag 2 en 3? 

A: Ton Verhoeven: Absoluut. Ronald Bos: het maakt niet uit of je verdrinkt door water uit de 

voordeur, of de achterdeur. Maar bij de risicobenadering wordt daar volgens mij wel al naar 

gekeken. Ton Verhoeven: Er is een verschil in kwetsbaarheid van de kop van het rivierengebied 

en het eind van putje, waar je nog kwetsbaarder bent. Op het moment wat je zegt; 

noodoverloopgebied door bewust dingen zwakker te maken. En dan valt een Linge heel goed te 

gebruiken. Maar dan kunnen we daar gebruik voor maken bij Park Lingezegen. Als we nu 

zeggen: we gaan alle ruimtelijke ontwikkelingen gebruiken om mee te liften om in die 

waterveiligheidsstrategie mee te betrekken. En daar zit provinciaal en rijksgeld aan om dat wat 

extra is, mee te betalen. Als we op laag 1 zou richten dan betaalt het rijk die ook, op het 

moment dat je een ruimtelijk park aanlegt met heel veel water daar erin. En je richt dat zo in 

dat je 80, 90 centimeter extra kan bergen in dat gebied, en je zorgt dat daar geen boerderij in 

staat of dat deze waterbestendig is of iets dergelijks, dat geeft heel veel mogelijkheden. Maar 

dat vraagt wel kiezen voor meerlaagsveiligheid en kies dan ook voor structuurvisies van 

provincies die daar op geënt zijn. En dan heb je aanwijzingsbevoegdheid om 

bestemmingsplannen van gemeenten te overrulen. Daar kan je alles op laten meeliften, groen, 

waterstructuren, je kan het zo gek niet verzinnen. Plus je kan er meteen meekoppelen in de 

warmte-droogte problematiek, met klimaatkansen. 

 

Waterveiligheid bestuurlijk 

1. V: Het rijk zet in op een meerlaagsveiligheid dat in de regio meer verantwoordelijkheden zou 

moeten krijgen in het nieuwe waterveiligheidsbeleidZijn de gemeenten bekend met de nieuwe 

rol die er wordt verkregen door de meerlaagsveiligheid in de waterveiligheid? 

A: Ton Verhoeven: Wij wel, maar de gemeenten zelf niet. Dat begint nu pas te komen. 

Sommigen zijn er wel bewust van, ook met de watertoetsprocedure. Dat duurt allemaal even. 

Dit is ook nadrukkelijk iets wat de driehoek waterschap, provincie, gemeente moet regelen. Wij 

zijn wel gewend om over hoogwater te praten, maar dat bewustzijn is wel een beetje aan het 

wegzakken. Deltaprogramma vult dat wel goed in, die komen overal over praten. Een aantal 

bestuurders moet nu afweten van het Deltaprogramma, en wat er bij komt kijken, maar heel 

veel bestuurders zullen denken: dat ligt bij de kust enzo. Door de dijkteruglegging is het ruimte 

voor de rivier verhaal wel bekend, maar de stap naar laag 2 en 3, die is minder bekend.  

 

Draagvlak, niet echt, bij de een wel en de ander niet. In Arnhem hebben we de uitwaarden 

open gelaten in het nieuwe bestemmingsplan vanwege het Deltaprogramma. In Arnhem zijn 
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de bestuurders daar iets beter van op de hoogte. Dan gaan we vanuit meerlaagsveiligheid iets 

slims doen, maar wat gaan we met de dijk van beide kanten gebeurd? Provincie moet daar 

heel veel regie in pakken en afstemmen.   

 

2. V: Wat vinden gemeenten van de nieuwe rol die ze krijgen in waterveiligheid? 

A: Ronald Bos: Kijk als je het over veiligheid hebt over nationaal niveau, dan moet je het in 

eerste instantie bij gemeenten leggen. NIMBY, topprestaties, kwaliteit voor zijn eigen gebied 

maken. Je zult keuzen moeten maken. Normen en veiligheidsniveaus bepaald het Rijk. Hoe je 

dingen oplost zul je met waterschap, provincie en gemeenten moeten oplossen. Dijkringniveau 

is in principe een goed niveau. Provincie moet dan de regie pakken. Dijkring 43 is te groot, dat 

zou je op moeten knippen, ook omdat de gemeentes niet zo samenwerken (KAN). Behaalbaar 

dijkringniveau. Je moet kijken hoe je bestuurders regionaal georganiseerd zijn. Als er geen 

regionale samenwerking is door bestuurders, dan komt er niks van de grond, of het rijk moet je 

al iets opleggen. Op stadsregionaal niveau, daar kun je als provincie het voortouw innemen. 

Provincie is leading op ruimtelijke ordening gebied, maar die moet die rol ook nemen. Dat is 

een moeilijke, want dan kom je weer bij de autonomie van gemeentes. En die willen zelf het 

wel regelen in de RO. 

 

3. V: Is samenwerking van vele (verschillende) actoren met verschillende belangen wel een 

gewenste situatie in de waterveiligheid?  

Ronald Bos: waterveiligheid is niet in het geding, manier van oplossing is aan verandering over 

hevig en die zal je samen moeten doen. 

Ton Verhoeven: de gemeente is geen waterbeheerder. Waterschap maakt dat duidelijk keer op 

keer, zij gaan over de veiligheid. Maar de ruimtelijke ordening is echt de gemeente en 

provincie. Daar zit het waterschap weer niet in, dat zijn we aan het herstellen door de 

watertoets, dat de waterbelangen ook in de ruimtelijke ordening worden meegenomen. En dat 

moet nog in elkaar groeien. MLV = laag 1 + laag 2 + laag 3, want anders wordt laag 2 nooit 

iets. 

 

Financieel: op het moment dat je naar meerlaagsveiligheid ga je laag 2 betrekken in de 

waterveiligheid problematiek. En als je geen geld in laag 1 zet, en dat wil je in laag 2 bereiken, 

dan moet daar dus geld naartoe, van de waterkant. Of dat nou het rijk is of het waterschap, 

dat maakt niet uit.  

 

Ronald bos: je moet het net zo zien als in een bestemmingsplan ‘wonen, maar ook aan laag 2, 
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laag 3’. Als het eindresultaat maar aantoonbaar is: het is een veilig gebied.  

 

Ton Verhoeven: ik stel niet voor om geld te geven aan gemeentes om laag 2 te financieren. Je 

moet zeggen: het waterschap, als je dit structureel wilt krijgen, moeten we dit met zijn 2en 

doen. Het wordt een speler in de ruimtelijke ordening. Dan zeg je we gaan zorgen dat die dijk 

op orde komt of we gaan op de dijk bouwen of achter de dijk wat doen, om zorgen dat de 

infrastructuur waterveilig is. Dan is het normaal dat het waterschap meebetaald in het veilig 

stellen van de infrastructuur, dan zetten ze minder geld in de kering. Je hebt een gezamenlijk 

belang. Waterschap betaald geld om infrastructuur hoger leggen.   

 

4. V: Op welk niveau volgens jullie de meerlaagsveiligheidsbenadering bestuurlijk moeten 

worden vormgegeven? Centraal of decentraal? En wie moet er verantwoordelijk zijn en wie 

moet er uitvoeren, controleren en financieren?  

A: Ga samen kijken wat er kan. Provincies zouden hier veel meer lef moeten krijgen. Hoe ver 

gingen ze daar in, verkeer dat gaat nog wel, groen en blauw is heel magertjes. Het geld komt 

nooit bij de gemeente terug, maar de gemeente maakt wel de kosten. Dat geldt ook voor het 

waterschap. Het bewijs moet geleverd worden, is het nodig?  

 

Ruimtelijke ordening en watermanagement  

 

1. V: Welke rol kan ruimtelijke ordening hebben in de waterveiligheid volgens jullie? 

(Zonering/floodproof bouwen/bescherming vitale objecten/compartimetering).  

A: Vitale objecten: drinkwaterwinningen in de betuwe. Ziekenhuizen, daar kan niet echt meer 

wat aan gebeuren.  

Compartimentering: regelen waar je het water het beste naartoe kan regelen via zonering.  

Multifunctioneel ruimtegebruik: hogere wegen, hogere fietspaden, deltadijk 

bouweisen: aangepast bouwen, huis op een parkeergarage. Op hoogte bouwen. Via een 

verzekering zou het goed kunnen zijn om hier eisen aan te stellen. Kom dan maar niet aan dat 

je parket aan gort ligt. Dit soort eisen stellen zou best goed zijn. Moeilijk om te zeggen of dit 

kansrijk is. Want als je zegt tegen Arnhem Zuid en de Waalsprong: richt je huis zo in dat het 

gaat overstromen, want dan verkopen we niks meer 

 

Ronald Bos: je zou dit in risicogebieden, buitendijks, wel kunnen doen met bouweisen. 

Binnendijks zou je het enige wat je kunt doen, is op een voorzichtige manier over wat gaat kwel 

doen en kijk hier eens goed gaan. Andere eisen binnendijks, dat gaat niet werken. 
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Waar heb je een hoog risico, waar kom je op 4, 5 meter diepte. Zorg dan dat je naar je hoogste 

verdieping. Op het moment dat je over gaat dat je aanwijst dat er gebieden zijn met een hoog 

risico als ze overstromen. Dan kan je het beste zo’n gebiedje overstromen en dan kan je het 

beste heel goed regelen met die mensen, hoe gaat laag 3 bij jullie werken. Dakramen is dan 

een voorbeeld van een eis. 

 

Gebieden buitendijks: Rotterdam, Dordrecht, en die hebben elk jaar hoog water problemen. 

Dan gaat dat vanzelf dat die mensen beginnen dat die mensen beginnen met: ik leg geen 

parket meer aan. En het zou goed zijn als een verzekering daar eisen voor zou stellen. Je moet 

heel gedifferentieerd zou kunnen met het eisen van stellen. Dat kan je dan weer wel doen met 

vitale objecten.  

 

Ronald Bos: Zonering heeft te maken met hoe ga je inrichten, ga je overloop gebieden doen. 

Wat is, en dat mag je nog niet zeggen, wat kansen biedt, is de ontvolking van hele grote 

gebieden van Nederland. Dan zou je kunnen kijken naar hou je ze leefbaar, of ga je ze onder 

water zetten.   

Ook een inrichting van de Linge in zonering zou goed kunnen, om dat als overloop gebied te 

zetten. En dan kan je de dijk niet ontzettend ophogen en dan leg je de Linge (of andere lege 

gebieden) onder water. En dan spreidt je het water steeds verder uit. En dan bouw je heel 

langzaam mee aan een duurzame waterveiligheidsstrategie.  

 

2. V: Welke kansen zien jullie voor de ruimtelijke ordening in de waterveiligheid? 

A: Ton: Compartimentering, maar dat heeft ook zn nadelen. Ronald: Het komt niet hoger, maar 

het komt sneller. Slimme compartimentering maar die wordt tevens een fietspad, etc. zijn die 

kan voor evacuatie. Al zou je het twee uur langer droog kunnen houden, dan kan je meer 

mensen eruit halen. Ton: Daarnaast kan je maatregelen verzinnen die zorgen voor minder 

schade. Bijvoorbeeld, elektrisiteitskastjes, etc.  

 

3. V: En andersom geeft water(veiligheid) ook een kans voor de ruimtelijke ordening (ruimtelijke 

kwaliteit), en hoe zou dit kunnen meespelen in de invulling van laag 2, duurzame ruimtelijke 

inrichting? 

A: Ja, je creëert er zo veel meer extra’s mee.  
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4. V: Wat zijn er nog andere voordelen/ argumenten van een koppeling van ruimtelijke ordening 

en waterveiligheid ? (Denk aan bijv. ruimtelijke kwaliteit/milieuwaarden/natuurwaarden) 

A: Duurzame ruimtelijke inrichten, daarvoor is ruimtelijke kwaliteit een onderdeel van. Maar 

het kan geen kwaad om dit aparte benoeming. Groen/blauwe structuren en waterberging 

wordt gebruikt om hittestress tegen te gaan. Door aan meerlaagsveiligheid te werken, wordt je 

groen/blauwe structuren versterkt. En alles wat daar mee is, wordt de ruimtelijke kwaliteit 

verbetert. En dan ben je uiteindelijk niet alleen bezig met duurzame stedelijke ontwikkeling, 

maar duurzame gebiedsontwikkeling. En als we dat allemaal doen onder het mom van 

waterveiligheid, dan halen we dat bij de burgers naar binnen, en ook bij de bestuurders naar 

binnen. Deze laag creëert zoveel meer dan alleen een veiligere leefomgeving.  

 

Bij het ophogen van de dijk, is de enige baten die je hebt dat het overstromingsrisico naar 

beneden wordt gebracht. Ruimtelijke inrichting en met water spelen, levert altijd baten op. 

Natuur, recreatie en waterkansen, naast een verlaging van het overstromingsrisico. De baten 

zitten in multifunctioneel gebruik.  

 

5. V: Is er binnen de meerlaagsveiligheid sprake van een koppeling tussen laag 3 

(rampenbeheersing/evacuatieroutes) en laag 2 (ruimtelijke ordening)? Is laag 3 afhankelijk van 

laag 2? 

A: Ronald Bos: Laag 3 los je op door een goeie laag 2. Als je laag 2 niet goed voor elkaar hebt. 

Een evacuatie van de betuwe is bijvoorbeeld dramtisch 

 

Ton Verhoeven: je kan het zien als: waarom is de slag van arnhem niet gewonnen? Dat is 

omdat ze niet vooruit kwamen. Veiligheidsregio maakt rampenplannen voor als ze tijd zat 

hebben. Maar bij een bres, door een dijkdoorbreking. Dan gaat het water binnendijks stromen. 

En laag 2 kan daar alleen op richten, en evacuatie kan daar niet op richten. Maar als jij snel 

moet evacueren in slechte omstandigheden, dan is het handig als je tijd wint. En dat zou 

ruimtelijke inrichting voor laag 3. En daar zou je deze hele heisa voor moeten opzetten. 

 

6. V: Welke mogelijkheden liggen er in Dijkring 43 voor laag 2 (meekoppelkansen)?  

A: Park lingezegen, de A15 doortrekken, de A50 is hoog, Noord-Zuid spoor, de betuwelijn is al 

compartimentering ingezet 

  

7. V: Kan er worden ingezet op een waterveiligheidsbenadering die volledig afhankelijk is van de 

ruimtelijke ordening? Of is het alleen maar een aanvulling? Welke afwegingen moeten er dan 
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gemaakt worden en op welk niveau zou dit wenselijk kunnen zijn? Welke instrumenten 

zouden er nodig zijn? 

A: Instrumenten: watertoets belemmert heel veel tijd en energie als je het niet meeneemt. 

Maar het waterschap heeft te weinig verstand van ruimtelijke ordening. De 

watertoetsprocedure is een toets achter en die moet naar voren. Dus als je veel meer wilt 

werken aan de baten kant, en niet aan de kosten kant. De baten zijn voor de burgers, voor de 

recreanten, of voor de woningeigenaren of de vastgoedeigenaren. Die discussie speelt bij elke 

ruimtelijke ontwikkeling, bij elk gebouw. En het is belangrijk zowel de kosten en de baten op te 

brengen. En wat daar heel belangrijk bij speelt is: de kosten heb je nu, en de baten haal je later 

op. En dat is weer de afweging korte versus lange termijn. Dus instrumenten moeten daar iets 

voor bieden. Exploitatiemogelijkheden zouden daar beter in moeten voorzien. Verevening enzo.  

 

8. V: Zouden er richtlijnen (criteria) voor de ruimtelijke ordening met betrekking tot 

waterveiligheid moeten zijn? Zo ja, hoe zouden deze richtlijnen eruit kunnen zien? Zo nee, 

waarom niet?  

A: Ton Verhoeven: van faalkansen naar overstromingrisico’s zijn we aan het gaan. Net als bij 

ruimtelijke ontwikkelingen is maar 5 of 10 procent van het geheel. Er gaat steeds meer 

herstructurering plaatsvinden dan nieuwbouw en onze makkelijke kansen raken dus op. Het is 

heel moeilijk om bij bestaande gebouwen normen op te dwingen. 

 

Ronald Bos; het is allemaal al duurder in bestaande omgeving. Het is al moeilijk om iets 

rendabel te krijgen en daar is het geld momenteel niet voor. Droogleggingsnorm en 

waterringsdiepen, dus als je bestaande woonwijk te laag ligt en je grootschalig gaat 

vernieuwen, dan komt daar sowieso wel een meter op. Maar dat is niet genoeg en daar zou je 

iets aan kunnen doen, dat is geen laag 2. Dat helpt het niet.  

 

Inzoomen op de veiligheidsstructuur en compartimentering en daar richtlijn te geven, dan zou 

je met laag 1 dit moeten doen. Maar de dijken waar je niet kan ophogen of versterken, zoals 

onze stadsregio, daar moet je in laag 2 en 3 kunnen krijgen.  

 

9. V: Zouden de verschillende lagen in de benadering meerlaagsveiligheid uitwisselbaar kunnen 

zijn? Zo ja, op welk niveau? Is dat een wenselijke situatie?  

A: Op sommige delen, kijk je niet verder dan laag 1. Het is niet uitruilen, alleen op laag 2 en 3 

kan niet, maar het is aanvullend op wat er nu is, die laag 1 die je nog moet versterken tegen 

piping. Hoogte kan je er niet mee opvangen met laag 2 en laag 3. Woning in waterkering dat 
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kan weer wel.  

2 en 3 doe je samen met 1 of aanvullend op 1. 
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Bijlage 16: debat waterveiligheid | 27 januari 2012 

 

Deze bijlage is toegevoegd om een beeld te geven in welke context het debat over waterveiligheid 

plaatsvond en om de twee kampen in de waterwereld aan te tonen. In paragraaf 3.4 van dit onderzoek 

wordt naar dit debat verwezen.  

 

Debat waterveiligheid: Adaptatie meerlaagse hoogwaterveiligheid versus Sterke dijken. 

 

Inleiding 

Hoogwaterbescherming is voor een duurzaam Nederland (een parafrase voor houdbaar laagland) 

cruciaal. De dynamiek van het watersysteem verandert voortdurend. Door klimaatverandering 

kunnen rivierafvoeren sterker gaan variëren, zal de zeespiegel versneld stijgen waardoor eveneens 

hetrivierpeil omhoog zal gaan en zullen stormen heftiger worden zowel qua kracht als qua duur. Ook 

het grondwatersysteem in kustgebieden zal zich in verband hiermee wijzigen, bijvoorbeeld meer 

(zoute) kwel. Hoe kunnen deze fenomenen in het drukbevolkte Nederland opgevangen worden? 

 

Verschillende visies 

Is de klassieke wijze van hoogwaterbescherming door middel van waterkeringen (dijken, duinen, 

stormvloedkeringen) vol te houden? Of is een koerswijziging nodig, waarin ook wordt gekeken naar 

aanpassingen in ruimtelijke regelgeving en verzekeringen? De ‘Delftse ingenieurs‘ zijn van oordeel dat 

het continueren van de klassieke aanpak een duurzame,effectieve en efficiënte manier is om 

overstromingsrisico’s te beheersen. De waterkeringen zijn doorde eeuwen heen continu aan 

veranderende omstandigheden aangepast en dat kan ook in de toekomst. Een fundamentele 

koerswijziging is volgens de ‘Delftse ingenieurs’ onnodig en nietdoelmatig. 

Tegenover de visie van de ‘Delftse ingenieurs’ staat de visie van degenen die een risico benadering 

voorstaan: Een fundamentele koerswijziging is volgens hen wel degelijk nodig. We moeten over de dijk 

durven kijken en ons ervan bewust zijn dat er nieuwe innovatieve oplossingen zijn die risico’s kunnen 

reduceren. Inschatten van risico gaat verder dan alleen de kans op een overstroming zo laag 

mogelijkhouden. Dat gaat eveneens over schadebeperking door aanpassingen in de ruimtelijke 

ordening en hetverzekeren van restrisico’s. 

 

Keynote inleiders: 

- Prof.drs.ir. J.K. (Han) Vrijling, Lid ENW en Hoogleraar Waterbouwkunde TU Delft, TU Delft Civiele  

Techniek (voorzitter Bouw- en Waterbouwkunde) 
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- Prof.dr. J.C.H. (Jeroen) Aerts, Bijzonder Hoogleraar Risk insuranceand water management VU  

Amsterdam (voorzitter Waterbeheer), Fac. der Aard- en Levenswetenschappen, VU Amsterdam 

 

Sprekers: 

- Dr.ir. S.N. (Bas) Jonkman, Universitair docent & adviseur, TU Delft en Royal Haskoning 

- ir. B. (Bas) Kolen, Senior adviseur Calamiteitenmanagement & Informatiebeheer, HKV LIJN IN WATER 

- Dr. W.J.W. (Wouter) Botzen, Assistent Hoogleraar / Onderzoeker, Fac. der Aard- en  

Levenswetenschappen, dep. environmentaleconomics, VU Amsterdam 

- Dr.ir. R. (Ruben) Jongejan, Managing consultant - risk analyst, Jongejan Risk Management Consulting 

- ir. Timo Schweckendiek, Onderzoeker / adviseur waterkeringsystemen TU Delft &Deltares 

- Dr. L.M. (Laurens) Bouwer, Onderzoeker, Instituut voor Milieuvraagstukken, VU Amsterdam 

 

Voorzitter: 

- Drs. G.H.F. (Ferdi) Timmermans, Hoofd Movares Water, Movares Nederland BV. 

 

Bron: Kivi Niria: Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 2010.  

Beeldmateriaal van internet link: 

http://afdelingen.kiviniria.net/waterbeheer/PAG000007997/20110127---Waterveiligheid.html 
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