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Het doel
van de ROR

De Richtlijn Overstromingsrisico (ROR) is een
Europese richtlijn waarin alle lidstaten afspraken
hebben gemaakt om de overstromingsrisico’s
te beperken. De ROR vraagt inzicht in het risico
(de kans op een overstroming en het gevolg
van een overstroming) en de maatregelen die
een lidstaat neemt om het risico te beperken.

Het belangrijkste doel van de ROR
Het beperken van negatieve gevolgen van een overstroming voor:

gezondheid
van de mens

economische
bedrijvigheid

milieu

cultureel
erfgoed

Wat levert de ROR op?
Met de uitvoering van de ROR heeft Nederland een overzicht
gekregen van maatregelen die in Nederland worden genomen om
het risico te beheersen. Vanaf nu kan Nederland de voortgang
bijhouden en rapporteren. Door het overzicht is het mogelijk om
regionaal, landelijk en zelfs internationaal kennis te delen. De
kaarten op risicokaart.nl dragen bij aan risicocommunicatie en
risicobewustzijn. Op de kaarten staan overstromingsrisico’s, zowel
vanuit regionale wateren als vanuit hoofdwateren.
De ROR biedt Nederland een basis om internationaal af te
stemmen, om te voorkomen dat maatregelen in andere landen
gevolgen zouden hebben voor het risico in Nederland. En om
bijvoorbeeld mogelijke negatieve gevolgen van klimaat
verandering en zeespiegelstijging op Europees niveau te helpen
tegen te gaan.
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Overstromingsrisico
beheerplannen

Voorlopige
risicobeoordeling

Hierin staan de doelen en maat
Op basis van al uitgevoerde
regelen van Nederland op het gebied
onderzoeken bepalen we welke
van bescherming, preventie en crisisbe
overstromingsrisico’s potentieel
heersing. Alle betrokken partijen dragen bij aan maken en
veel impact hebben. Dit zijn de risico’s die in het
realiseren van de plannen. In de 2e implementatiecy
vervolg van de zesjaarlijkse cyclus worden meege
nomen. Op basis van een voorlopige risicobe
clus gaan we voor het eerst rapporteren over de
oordeling bepalen we over welke bedreigin
voortgang van de maatregelen. Zo krijgen we
gen en welke gebieden we met de kaarten
een overzicht over wat we in Nederland
Zesjarige cyclus
en plannen rapporteren.
doen om de overstromingsrisico’s te
Om de zes jaar wordt er gerapporteerd over de
beperken.
voortgang van de richtlijn. De eerste zesjarige cyclus is
Risico betekent de combinatie van de kans
inmiddels gepasseerd. Alle kaarten en plannen die
op overstroming en de mogelijke
gemaakt zijn, worden nu geactualiseerd. Zijn alle
negatieve gevolgen. Hierbij wordt
maatregelen uitgevoerd en wat hebben ze opgeleverd?
gekeken naar historische overstromingen
Als een opwaartse spiraal blijven we ontwikkelen.
en met modelberekeningen een schatting
1e cyclus 2009 - 2015
2e cyclus 2016 - 2021
3e cyclus 2022 - 2027
...
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gemaakt van mogelijke negatieve
gevolgen van toekomstige overstromingen.

Overstromingsgevaarkaarten en
overstromingsrisicokaarten
Daarbij wordt overwogen of de gevolgen groot, middel of klein zijn. Op de overstromings
gevarenkaart staat hoe hoog het water kan komen bij verschillende scenario’s. Krijgen
we natte voeten of gaan we volledig kopje onder? Op de risicokaarten zijn de mogelijke
gevolgen inzichtelijk gemaakt. Is er in het gebied veel of weinig economische
bedrijvigheid? Zijn er cultureel waardevolle objecten? Hoeveel mensen wonen in
een gebied? Is er essentiële infrastructuur? Dit draagt bij aan risico
communicatie en risicobewustzijn. De informatie op de kaarten
is afkomstig uit de landelijke database
overstromingsrisico.

Belangrijke programma’s

Hoogwaterbeschermings
programma

Ruimtelijke Adaptatie

Deltaprogramma
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WAVE 2020

Betrokken partijen	
Waterschappen Provincies Gemeenten Veiligheidsregio’s Rijkswaterstaat
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

 ver het waterbeleid in Nederland
O
Over de implementatie van de ROR
Alle gepubliceerde kaarten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
onswater.nl
helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/eu-richtlijn/
risicokaart.nl

