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Advies Veiligheid tegen overst rom en 

 

1 . Aanleiding 

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat  heeft  in haar br ief van 11 augustus 2006 

(DGW/ WV 2006/ 939)  aan de commissie gevraagd om  advies uit  te brengen over de 

uitvoering van het  waterveiligheidsbeleid, tegen de achtergrond van de Verkenning 

Waterveiligheid 21e eeuw.  

De Staatssecretar is heeft  aangekondigd eind van het  jaar een beleidsbrief aan de Kam er 

te zullen sturen m et  st rategische uitgangspunten voor het  toekom st ige 

waterveiligheidsbeleid. Aan de beleidsbrief is de Verkenning Waterveiligheid 21e eeuw 

voorafgegaan, georganiseerd door het  Minister ie van Verkeer en Waterstaat . De 

verkenning bestond uit  them abijeenkomsten en dij kr inggesprekken in de eerste helft  

van 2006 en een afsluitende synthesebijeenkom st . 

Het  uiteindelij ke doel van het  Minister ie van Verkeer en Waterstaat  is, om  op basis van 

de verkenning, te komen tot  een geactualiseerd bescherm ingsbeleid tegen 

overst rom ingen, waarin nieuwe kennis en inzichten met  bet rekking tot  

overst rom ingsr isico’s en een kosteneffect ieve inzet  van m iddelen centraal staan. Dit  

geactualiseerde beleid dient  uit legbaar, betaalbaar, handhaafbaar, haalbaar, gedragen 

en duurzaam  te zijn. 

 

Gezien het  grote belang van de waterveiligheid in Nederland heeft  de commissie ervoor 

gekozen om  op dit  m om ent  een advies op hoofdlij nen uit  te brengen. Dit  advies dient  

gezien te worden als een validering en integrat ie van de probleem percept ies zoals die 

de afgelopen periode door een groot  aantal gezaghebbende inst ituten zijn 

gepresenteerd. Afhankelij k van de voortgang van het  nieuwe waterveiligheidsbeleid zal 

de commissie in 2007 nader adviseren over dit  onderwerp.  

De com m issie heeft  bij  het  opstellen van haar advies gebruik gem aakt  van eerder 

uitgebrachte eigen adviezen en een groot  aantal recente studies en inzichten. De 

com m issie heeft  ook bilaterale gesprekken gevoerd met  onder andere 

vertegenwoordigers van de Wetenschappelij ke Raad voor het  Regeringsbeleid (WRR), 

onderzoekers van de Universiteit  Leiden, medewerkers van het  KNMI  en 

beleidsmedewerkers van DG Water. Enkele leden van de com m issie hebben 

deelgenomen aan de verkenning. Ook heeft  de gehele com m issie zich op 22 juni t ijdens 

een speciale discussiebijeenkom st  met  een aantal deskundigen diepgaand georiënteerd 

op de problemat iek van de waterveiligheid. De com m issie heeft  nadrukkelij k kennis 

genomen van de resultaten van de Tweede Landelij ke Toetsing van de pr im aire 

waterker ingen en de br ief die de Minister naar aanleiding daarvan op Prinsjesdag aan de 

Tweede Kamer heeft  gestuurd. 

 

2 . Hoofdlijnen van het  advies 

 

De commissie heeft  zich uitvoerig gebogen over de volledige breedte van het  

waterveiligheidsbeleid. Zij  heeft  geconstateerd dat  diverse instant ies zich bezighouden 

m et  de waterveiligheid van Nederland. Zowel op r ij ksniveau als door regionale en lokale 

overheden wordt  gewerkt  aan studies en projecten ter vergrot ing van de veiligheid. De 

verantwoordelij ke instant ies voor het  waterveiligheidsbeleid schetsen het  beeld dat  

Nederland veiliger is dan ooit . Projecten om  de veiligheid verder te vergroten zijn in 
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uitvoering (Maaswerken, Ruim te voor de Rivier)  of worden op korte term ijn in uitvoering 

genomen (zwakke schakels kust ) . Met  deze projecten zijn grote invester ingen gemoeid. 

Tegelij kert ij d tonen de dram at ische gevolgen van de orkaan Kat r ina in de Verenigde 

Staten aan dat  absolute veiligheid niet  bestaat  en dat  het  “ondenkbare”  plotseling 

realiteit  kan worden. 

 

Talr ij ke studies en publicat ies geven blij k van een discrepant ie tussen de gewenste 

veiligheid tegen overst rom ingen en de actuele situat ie, zowel voor de korte als voor de 

lange term ijn. De com missie stelt  vast  dat  de voor het  veiligheidsbeleid gehanteerde 

norm stelling gedateerd is en niet  m eer spoort  met  de actuele financieel-economische en 

ook immater iële waarden van de dij kr inggebieden. Op basis van de Tweede Landelij ke 

Toetsing van de pr imaire waterker ingen stelt  de commissie eveneens vast  dat  de 

overheid er in belangrij ke m ate nog steeds niet  in slaagt  aan de wet telij k vastgestelde 

normen te voldoen. E� �� 1,6 m iljard geraamd voor noodzakelij ke invester ingen in de 

pr im aire keringen. Uit  de br ief van de Minister van Verkeer en Waterstaat  van 19 

september 2006 aan de Tweede Kamer1 blij kt  dat  het  Kabinet  tot  2011 ��� ����	en 

gereserveerd heeft  om een deel van de geconstateerde achterstanden in te halen. De 

com m issie is van m ening dat  het  volgende kabinet  zo spoedig mogelij k de financiële 

reserver ingen m oet  m aken voor de noodzakelij ke invester ingen in de pr im aire keringen 

om  de achterstanden in te halen en om  op zo kort  m ogelij ke term ijn aan de huidige 

veiligheidsnorm ering te voldoen. Langer talm en tast  de geloofwaardigheid van de 

overheid aan. 

 

De com m issie ondersteunt  het  voornemen van de Staatssecretar is om  het  

waterveiligheidsbeleid te actualiseren en dringt  erop aan om  op korte term ijn een 

sam enhangende ant iciperende visie op de waterveiligheid van Nederland te presenteren 

en te bewerkstelligen dat  waterveiligheid nadrukkelij k een hogere plaats op de 

beleidsagenda kr ijgt . Daarbij  is zij  van mening dat  een m eer zekere-  en cont inue 

financier ing van de veiligheid tegen overst rom ing beter m oet  worden gewaarborgd dan 

tot  nu toe, zodat  deze financiering m inder afhankelij k wordt  van de polit ieke korte 

term ijn agenda. Dit  is een essent iële basisvoorwaarde voor het  fysieke bestaan van 

grote delen van land en bevolking. 

 

Het  waarborgen van de veiligheid van de Nederlandse burgers tegen overst romen is een 

onom streden kerntaak van de overheid, maar in Nederland zijn bestuurders en 

bewoners onvoldoende voorbereid op een overst rom ingsram p.  

De aanpak door verschillende bestuurslagen heeft  een versnipperd karakter. De voor 

waterveiligheid verantwoordelij ke overheden zullen zich organisator isch beter m oeten 

voorbereiden op de grote gebiedsomvang van overst rom ingen en de grotere impact  van 

het  r isico. Daarnaast  is een andere inr icht ing en architectuur van ruim telij ke 

ordeningsprocessen aan de orde. De overheid dient  hierbij  vroegt ijdig gebruik te maken 

van de kennis en kunde van de buitenwereld/ de markt , zodat  er meer aandacht  komt  

voor innovat ieve oplossingen voor water in ruim telij ke ordeningsplannen. Een 

innovat ieve aanpak kan niet  alleen leiden tot  nieuwe inzichten en oplossingen m aar 

creëert  ook kansen voor de Nederlandse watersector in haar posit ionering op de 

internat ionale m arkt .  

Prevent ie en overheidszorg dienen belangrij ke pij lers onder het  waterveiligheidsbeleid te 

blij ven, m aar tegelij kert ij d dient  meer aandacht  gegeven te worden aan het  eind van de 

veiligheidsketen en aan de eigenverantwoordelij kheid en rol van de burger.  

 
1 DGW/ WV 2006/ 1016 
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Belangrij k is de bewustwording van de urgent ie van de problemat iek bij  zowel burgers, 

bestuurders en polit iek alsmede het  bedrij fsleven. Bij  de agendering van waterveiligheid 

als een r isico dat  intensieve aandacht  behoeft , is het  wenselij k dat  er begrijpelij k over 

r isico wordt  geïnformeerd en gecomm uniceerd zonder een groter gevoel van 

onveiligheid te geven. 

   

Voorts is de com m issie van m ening dat  een omslag in het  denken rondom  de 

waterveiligheid noodzakelij k is:  kwant itat ieve veranderingen vereisen een kwalitat ieve 

sprong. Dat  betekent  dat  reeds nu in belangrij ke mate geant icipeerd moet  worden op de 

lange term ijnproblem at iek.  

Niet  alleen moeten de bestaande achterstanden in de huidige veiligheidssituat ie 

ingehaald worden, m aar tegelij kert ijd  bestaat  de noodzaak tot  het  st ructureel en 

integraal bekijken van de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling in relat ie tot  

de toekom st ige veiligheid en de ruim telij ke inr icht ing van ons land.  

 

Tenslot te wij st  de commissie erop dat  ook aanzienlij ke lange term ijn invester ingen 

nodig zijn ten aanzien van wateroverlast , stedelij k waterbeheer, de 

r ioler ingsproblem at iek en de Kaderr icht lij n Water. Gezien de verwachte omvang van 

deze invester ingen is een gest ructureerde planning met  t ij dige financiële reserver ingen 

absoluut  noodzakelij k.  

 

 

3 . Nadere toelicht ing en aanbevelingen 

 

I n het  onderstaande geeft  de com missie een nadere beschrijv ing van haar inzichten en 

form uleert  zij  aanbevelingen ten aanzien van een aantal aspecten van het  

waterveiligheidsbeleid.  

 

De com m issie r icht  haar aanbevelingen m et  nam e op de directe 

beïnvloedingsmogelij kheden rondom de veiligheidsketen (van prevent ie tot  evacuat ie en 

nazorg) . Dat  betekent  dat  de verwachte klimaatveranderingen als gegeven worden 

aangenomen. Het  staat  uiteraard buiten kij f dat  de inspanningen van de regering om  via 

de bronkant  tot  een verm indering van de klimaatproblemat iek te komen moeten worden 

voortgezet  (Kyoto, verm inderen em issies) . 

 

3.1 Normstelling en r isico 

 

De norm stelling en uitgangspunten voor het  veiligheidsbeleid zijn gebaseerd op de 

situat ie na de overst rom ingsram p in Zuidwest  Nederland in 1953. Het  veiligheidsbeleid 

in Nederland is sterk prevent ief gericht  en kent  onvoldoende react ieverm ogen bij  

cr isisbeheersing. 

De kans op overst romen is toegenomen door bodem daling en verschijnselen die 

sam enhangen m et  klim aatverandering, zoals het  st ij gen van de zeespiegel, aard en 

frequent ie van storm en en zware regenval. De recente klim aatscenario’s van het  KNMI  

geven aan dat  in de toekomst  nadrukkelij k rekening gehouden m oet  worden m et  andere 

neerslag-  en afvoerpatronen en met  een niet  te verwaarlozen st ij ging van de zeespiegel. 

Ook de gevolgen zijn aanmerkelij k groter geworden door bevolkingsgroei, verdere 

verstedelij k ing, indust r iële invester ingen en vergrote afhankelij kheid van grootschalige 

technologie. Het  r isico (kans x gevolg)  is zodoende aanzienlij k toegenom en. De huidige 

veiligheidsbenadering met  vier norm niveaus heeft  geen relat ie m eer m et  de ruim telij ke 

different iat ie van de te beschermen waarden in de verschillende dij kr inggebieden. 
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Onderzoek heeft  uitgewezen dat  het  r isico van een overst rom ing in vergelij k ing m et  

andere veiligheidsrisico’s zeer veel groter is. De consequent ies hiervan in een 

dichtbevolkt  land als Nederland ten aanzien van slachtoffers en econom ische schade zijn 

enorm . Een denkbeeldige doorbraak in dij kr ing 14 (Zuid Holland)  zou 
��
��� 37 

m iljard schade aanrichten2,  ongeveer een m iljoen mensen zouden worden getroffen en 

in het  ergste geval zouden duizenden mensen omkomen3.  

 

 De com m issie is van m ening dat  het  begrip overst rom ingskans veel m eer zegt  

over de werkelij ke veiligheid dan het  begrip overschrijdingskans. Door hanter ing van de 

overst rom ingskans als invalshoek kan de stap worden gem aakt  naar 

overst rom ingsr isico’s:  het  product  van de daadwerkelij ke kans op een overst rom ing en 

het  gevolg van die overst rom ing. De comm issie adviseert  deze gedachte in het  nieuwe 

waterveiligheidsbeleid verder uit  te werken.  

 Voorshands is de com missie van mening dat  de bestaande veiligheid volgens de 

huidige normen niet  m inder zou m oeten worden. Daarbij  m oet  de wetgeving flexibel in 

kunnen spelen op de toekom st . Bij  de verdere uitwerking van het  veiligheidsbeleid op 

basis van overst rom ingskansen m oet  blij ken in hoeverre de realisat ie van different iat ie 

per dij kr ing gewenst  en mogelij k is. Vanuit  de gebiedsgerichte benadering die hiervoor 

nodig is, dienen ook de norm en en de toetssystem at iek voor alle niet -pr im aire 

waterker ingen op korte term ijn vastgesteld te zijn.     

 De com m issie is voorstander van het  gebruik van een methode om  tot  normen 

te komen waarbij  naast  de economische schade en het  aantal potent iële slachtoffers ook 

wateroverlastschade en sociale ontwricht ing m eegenomen wordt . Voorts stelt  de 

com m issie voor om  te bezien of de (on)m ogelij kheden voor evacuat ie in normen 

vertaald kunnen worden. 

 De com m issie bepleit  het  cont inueren van het  toetsingsinst rum ent  om de 

sterkte van de waterkeringen periodiek te keuren. De com m issie heeft  zich er over 

verbaasd dat  de vij fj aarlij kse toetsing in 2006 nog steeds een zo incom pleet  beeld 

oplevert . Zo blij kt  dat  over 32%  van de pr imaire ker ing en bijna de helft  van de 942 

beoordeelde kunstwerken geen oordeel over de veiligheid kan worden afgegeven. Zij  

acht  het  noodzakelij k dat  in kom ende toetsingen een volledig beeld gepresenteerd 

wordt . 

 De com m issie stelt  voor te onderzoeken of de hydraulische randvoorwaarden 

voor iedere toetsing zodanig zijn vast  te stellen dat  reeds geant icipeerd wordt  op 

toekom st ige veranderingen, in plaats van stelselm at ig achter de feiten aan te hollen. 

 

3.2 Organisat ie en financiën 

 

De noodzaak tot  het  nemen van m aatregelen om  aan het  huidige veiligheidsbeleid te 

voldoen wordt  ook door het  Minister ie van Verkeer en Waterstaat  onderkend. Echter, uit  

de resultaten van de tweede landelij ke toetsing van de prim aire waterkeringen blij kt , 

dat  een kwart  van de pr im aire waterkeringen nog steeds niet  op orde is. Van ruim  30%  

is dit  onduidelij k. De kosten van m aatregelen om  de kom ende jaren de pr im aire 

ker ingen op orde te kr ijgen liggen rond de  �6 m iljard. I n de begeleidende br ief van 

de Minister van Verkeer en Waterstaat  van 19 septem ber 2006 wordt  gem eld dat  het  

Kabinet  geld heeft  gereserveerd om  tot  2011 de belangrij kste prior iteiten aan te 

                                                 
2 Risicocase dij kring 14 Zuid-Holland, berekening van het  overst rom ingsrisico:  Veiligheid Nederland in Kaart  

[ VNK] , rapport  DWW-2006-010 

3 I nschat t ing van het  aantal slachtoffers ten gevolge van overst rom ing Dij kringen 7, 14 en 36:  Veiligheid 

Nederland in Kaart  [ VNK] , rapport  DWW-2006-012 
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pakken:  op basis van de r ij ksbegrot ing 200���0�� ���� 420 m iljoen beschikbaar. Een 

program m a voor de periode na 2011 ontbreekt ;  tot  2020 moet  dus n�� ��� �������

beschikbaar kom en. I n dit  tem po zal het  nog tot  ver na 2020 duren voordat  de 

waterkeringen zijn aangepast  aan de hydraulische randvoorwaarden van 2006.  

 

 De com m issie is van m ening dat  door de toenemende overst rom ingsrisico’s 

vanwege zeespiegelst ij ging, klim aatverandering en bodem daling een hogere ( financiële)  

pr ior iteit  aan waterkeren moet  worden gegeven dan nu het  geval is. Het  gaat  hierbij  

enerzijds om te voldoen aan de wet telij ke normen en anderzijds aan het  laten voldoen 

van de waterkeringen aan nieuwe inzichten en kennis.  

 De com m issie dr ingt  aan op een snellere aanpak van geconstateerde 

achterstanden in versterking van de primaire waterkeringen, onafhankelij k van andere 

pr ior iteiten op de landelij ke polit ieke agenda en uitgaande van de lange term ijn. 

Daarnaast  vindt  de commissie dat  de aanpak van achterstanden niet  afhankelij k mag 

worden gem aakt  van het  beschikbaar kom en van de resultaten van de VNK-

vervolgstudie of de nadere detailler ing van het  nieuwe veiligheidsbeleid.  

 Uit  een quick scan die de commissie heeft  laten uitvoeren naar de 

verantwoording van de jaar lij kse uitgaven voor onze waterker ingen, kwam  naar voren 

dat  een inzichtelij ke éénduidige financiële verantwoording van de jaar lij kse uitgaven 

voor waterkeren ontbreekt . Mutat is m utandis geldt  dit  eveneens voor de verantwoording 

van de jaar lij kse uitgaven voor waterbeheer en waterkwaliteit .  De com m issie pleit  voor 

een meer cont inue en éénduidige financiële verantwoording van de jaarlij kse uitgaven 

voor het  Nederlandse waterbeheer (waterkeren, waterbeheer, waterkwaliteit ) . Voor het  

taakveld waterkeren dient  deze verslaglegging ook per dij kr ing te geschieden.  

 

3.3 Bestuur en r isicocom municat ie 

 

Het  veiligheidsbeleid staat  onvoldoende op de agenda van bestuurders en van andere 

sectoren. Nog steeds lij kt  dit  beleid gestuurd te worden door rampen. Na 1953, 1993, 

1995 en 1998 was Kat r ina een t r igger voor aandacht  met  bet rekking tot  waterveiligheid. 

Met  het  verst r ij ken van de t ij d neem t  de aandacht  voor de r isico’s snel af. 

De aanpak door verschillende bestuurslagen heeft  een versnipperd karakter. De voor 

waterveiligheid verantwoordelij ke overheden zullen zich organisator isch m oeten 

voorbereiden op de grote gebiedsomvang van overst rom ingen en de grotere impact  van 

het  r isico ( toenam e van bevolking en geïnvesteerd verm ogen) . Uit  het  onderzoek dat  de 

com m issie heeft  laten uitvoeren ten behoeve van haar advies inzake cr isism anagem ent  

bij  waterschappen blij kt  dat  de waterschappen over het  algemeen goed voorbereid zijn 

op cr isissituat ies. Echter, de ernst ige gevolgen van (grote)  overst rom ingen kunnen de 

gebiedsgrenzen van waterschappen overst ijgen. De system at iek van veiligheidsregio’s is 

onvoldoende toegespitst  op de m ogelij ke om vang en gevolgen van overst rom ingen. 

De burger lij kt  waterveiligheid als een opgave te zien die volledig in handen van de 

overheid ligt  en van de kant  van de overheid wordt  dit  verwacht ingspat roon doorgaans 

bevest igd. De burger is – mede daardoor -  slecht  geïnform eerd over zijn concrete 

veiligheidssituat ie en beschikt  ook over onvoldoende handelingsperspect ief in geval zich 

een ram p zou voordoen. 

 

 Waterveiligheid is een collect ief probleem, m aar kan naar de bevolking en direct  

belanghebbenden beter inzichtelij k worden gem aakt  door het  uit  te splitsen in 

deelproblemen en regio’s. De com m issie beveelt  aan om  de aanpak op lagere niveaus te 

concret iseren en uit  te splitsen, door de ontwikkeling van een bot tum  up m anagem ent -  

en com m unicat iesysteem . De verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid 
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betekent  ook dat  burgers en andere belanghebbenden act ief bet rokken m oeten worden 

bij  het  form uleren van een hedendaags veiligheidsbeleid en dat  zij  geïnformeerd zijn 

over het  st rategische denken over veiligheid in hun gebied en woonom geving. 

 De com m issie heeft  in haar advies over crisism anagem ent  bij  waterschappen 

reeds geadviseerd om het  cr isismanagement  af te stemmen op het  gebied van de 

bet reffende dij kr ing. Daarnaast  is een goede verankering van de waterschappen in de 

veiligheidsregio noodzakelij k.  

 Waterschappen spelen een onm isbare rol bij  het  realiseren van de 

waterveiligheid van Nederland. I nit iat ieven tot  vergrot ing van de efficiency en 

slagvaardigheid van de samenwerking van de verschillende bij  het  waterbeheer 

bet rokken bestuurslagen mogen er niet  toe leiden dat  de inzet , kennis en ervaring van 

deze ( funct ionele)  bestuurslaag onvoldoende gewaarborgd kunnen worden. 

 I n haar eerder uitgebrachte advies over verzekeren en wateroverlast  heeft  de 

com m issie geadviseerd om  een act ief voorlicht ingsbeleid in te zet ten r icht ing burgers en 

bedrij ven aangaande de gebieden met  kans op overst rom ing en wateroverlast . 

Klim aatverandering, zeespiegelst ij ging en bodem daling m oeten worden vertaald naar de 

dagelij kse leefomgeving van de burger. Mensen hebben recht  op en kr ij gen een m eer 

gefundeerde m ening en een handelingsperspect ief door inzicht  in de gevolgen van 

bij voorbeeld wateroverlast . Er moet  duidelij k, helder en begrijpelij k over r isico worden 

geïnform eerd zonder een groter gevoel van onveiligheid te geven.  

 De com m issie is er voorstander van om het  waterr isico m et  andere 

om gevingsr isico’s te integreren. De r isicokaarten die ten behoeve van de 

hoogwaterr icht lij n m oeten worden opgesteld kunnen hierbij  een hulpm iddel zijn. De Wet  

Publiekrechtelij ke beperkingen kan hierbij  worden ingezet  om  de r isicokaarten te 

regist reren.  

 

3.4 Wateroverlast  

 

Waterr isico heeft  niet  alleen bet rekking op veiligheid tegen overst rom en m aar ook op 

wateroverlast . Wateroverlast  als gevolg van hevige regenval wordt  m et  nam e 

veroorzaakt  door toenem ende verstening. Wateroverlast  vormt  ook een belangrij ke 

autonome factor in het  nadenken over ram penbest r ij ding en cr isisbeheersing bij  

overst rom ing of het  r isico daarop ( toegankelij kheid vluchtwegen,m obiliteit ,  

evacuat iem ogelij kheden) . RI ONED heeft  berekend dat  de kosten van m aat regelen om  

wateroverlast  tegen te gaan in de r icht ing !"# $ %&'("rd gaan. Een sam enhangende, 

lange term ijn aanpak ontbreekt  echter. Grote invester ingen lij ken noodzakelij k, maar 

financiële reserveringen zijn niet  gem aakt . 

Daarnaast  ontbreekt  een éénduidige rapportage door de (vaak logische)  koppeling van 

m aat regelen tegen wateroverlast  met  m aat regelen in het  kader van de Ecologische 

Hoofdst ructuur of de Kaderr icht lijn Water. Dit  bem oeilij kt  de analyse of Nederland in 

2015 op orde zal zijn gebracht .  

Hierdoor ontstaat  het  r isico dat  andere grote invester ingen, bij voorbeeld voor de 

Kaderr icht lij n Water, voorrang kr ijgen op invester ingen voor waterveiligheid en 

wateroverlast . 

 

 De com m issie beveelt  aan om  onder het  m ot to van waterveiligheid ook 

aandacht  te schenken aan de prevent ie van wateroverlast . De eerdere problemen in het  

West land en de recente problem en in Egm ond onderst repen de noodzaak hiervan. De 

com m issie is van m ening dat  aparte bouwvoorschriften verplicht  moeten worden gesteld 

voor waterbestendig bouwen (zie ook advies verzekeren en wateroverlast ) . 
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 Het  stedelij k waterbeheer en de r ioler ingsproblem at iek verdienen grotere 

aandacht  en een planmat ige aanpak die garandeert  dat  de noodzakelij ke lange term ijn 

invester ingen t ij dig inzichtelij k gem aakt  en uitgevoerd worden.  

 

3.5 Ruim telij ke ordening, innovat ie en waterbelangen 

 

Gegeven het  karakter van water als een ‘algemeen belang’ kom t  dit  niet  alt ij d goed aan 

bod bij  de stapsgewijze afweging van belangen in de loop van het  ruim telij ke 

ordeningsproces. Water wordt  nog onvoldoende als ordenend pr incipe onderkend in de 

ruim telij ke ordening. Het  kom t  vaak voor dat  in de regionale vertaling van het  op 

r ij ksniveau geform uleerde waterveiligheidsbeleid belangrij ke kwalitat ieve onderdelen 

sneuvelen vanwege specifieke belangen die een rol spelen bij  de ruim telij ke ordening 

(WRR, 2006) 4.  Tegelij kert ij d gaat  het  bouwen op r isicovolle locat ies gewoon door en 

wordt  het  cent rale belang van water stap voor stap naar de achtergrond gedrongen om 

uiteindelij k geheel ondergesneeuwd te raken. Bovendien zijn er te weinig im pulsen voor 

innovat ieve oplossingen. Als er nu niets gebeurt , zullen ruim tevragers zoals 

kapitaalintensieve indust r iële-  en landbouwbedrij ven, verstedelij k ing en infrast ructuur 

ervoor zorgen dat  er st raks geen ruim te m eer is voor water. Vanwege de hoge kosten 

zal een rode bestem m ing niet  gem akkelij k te veranderen zijn in een blauwe 

bestemming.  

Het  wet telij ke inst rumentar ium  ( inclusief de watertoets)  biedt  weliswaar voldoende 

m ogelij kheden om  bij  de totstandkom ing van een bestem m ingsplan een afweging te 

maken tussen de waterhuishoudkundige en de vele andere belangen, maar blij kt  in de 

prakt ij k als inst rument  feitelij k onvoldoende gehanteerd te kunnen worden op de 

beoogde wijze door specifieke polit ieke en bestuurlij ke belangenconstellat ies of door de 

wij ze waarop het  uitvoeringsproces prakt isch is ingericht . Een “VER rapport ”  (Veiligheid 

Effect  Rapportage, zoals geïnt roduceerd door de WRR) zou de besluitvorm ing in de 

verschillende overheidslagen kunnen vergem akkelij ken. 

   

Bij  de aanpak van de Zwakke Schakels langs de kust  zullen m aatregelen voor 

waterveiligheid in beleidsmat ig, bestuurlij k en organisator isch opzicht  worden 

gecom bineerd m et  ruim telij ke ordening en natuur. Terecht  wordt  gest reefd naar het  

gelij kt ij dig voldoen aan de beoogde veiligheid en het  verbeteren van de ruim telij ke 

kwaliteit .  Het  sam engaan van waterveiligheid met  ruim telij ke ordening en -kwaliteit  is 

echter niet  sterk ontwikkeld en steunt  onlosm akelij k op het  gelij kt ij dig beschikbaar 

stellen van de vereiste m iddelen door de verantwoordelij ke bestuurslagen. Bovendien 

ontbreekt  een integrale kustvisie, waardoor het  r isico bestaat  dat  de provincies plannen 

niet  op elkaar afstem m en.  

Ervan uitgaande dat  door de klimaatsverandering de zeespiegel gaat  st ijgen en de 

st room -  en golfaanval op de kust  toeneem t , zal de erosie van de kust  en de zoute kwel 

verergeren. Hierdoor kan de stabiliteit  van de zeereep en het  kust fundam ent  in gevaar 

kom en, zeker als door zeewaartse uitbreidingsplannen (voor ruim telij ke 

ordeningsdoeleinden of ter versterking van nieuwe Zwakke Schakels)  de vooroevers nog 

steiler worden.  

 

 De com m issie adviseert  om potent iële maat regelen ter vergrot ing van de 

waterveiligheid, zoals bij voorbeeld een ander grondgebruik of retent iebekkens beter 

zichtbaar te m aken in bestem m ingsplannen. Daarnaast  adviseert  de com missie om  op 

                                                 
4 Klim aatst rategie – tussen am bit ie en realisme;  alsm ede de casus “Waterbeheer en waterveiligheid”  van 

het  uit  te brengen advies over veiligheid. 



Bladzijde 8 van 8 

Ons Kenm erk 

AcW-2006/ 103 

 

korte term ijn voor de kust  een overkoepelende visie te m aken. De com m issie verwacht  

dat  zodoende provinciale plannen beter op elkaar afgestem d worden en innovat ieve 

concepten beter tot  ontwikkeling kunnen kom en. De noodzaak van een lange term ijn 

visie voor de gehele kust  mag overigens niet  leiden tot  een blokkering van actuele 

inr icht ings-  en verdedigingsplannen op regionaal niveau. 

 Ruim telij ke ordening is een proces m et  een lange loopt ijd en beslissingen over 

de inr icht ing van Nederland die vandaag genomen worden leiden tot  het  fixeren van de 

ruim telij ke situat ie voor vele t ientallen jaren. De com missie beveelt  aan om  reeds nu 

nadrukkelij k te ant iciperen op de lange term ijnproblemat iek. Een andere 

inr icht ing/ architectuur van ruim telij ke ordeningsprocessen ter effect ieve borging van 

water als ordenend pr incipe is wellicht  aan de orde.  

 De com m issie is verheugd te constateren dat  haar advies over de Nota Ruimte 

(het  inzichtelij k m aken van de lange term ijn kosten van beheer en onderhoud van het  

watersysteem bij  ruim telij ke ingrepen)  op dit  punt  is overgenomen5.  Vernieuwende 

bouwontwerpen die deze kosten kunnen voorkomen of ver lagen, m aken zo eerder een 

kans. De comm issie adviseert  dat  de overheid vroegt ijdig gebruik maakt  van de kennis 

en kunde van de buitenwereld/ de markt , zodat  er m eer aandacht  komt  voor innovat ieve 

oplossingen voor water in ruim telij ke ordeningsplannen. Een innovat ieve aanpak kan 

niet  alleen leiden tot  nieuwe inzichten en oplossingen m aar creëert  ook kansen voor de 

Nederlandse watersector in haar posit ionering op de internat ionale m arkt . 

 De com m issie zal zich op korte term ijn verdiepen in de nakom ing van de 

afspraken tussen de overheden in het  kader van Waterbeheer 21e eeuw, op het  terrein 

van water en ruim telij ke ordening. Op basis van de bevindingen zal worden bezien of 

nog nadere aanbevelingen geformuleerd m oeten worden om  het  wet telij k 

inst rumentar ium afdoende te versterken. De ontwikkelingen rondom  de bouwplannen 

voor Westergouwe zullen hierbij  als casus dienen.  

 

 

                                                 
5 TK 2004-2005, 29 435, nr. 102:  Mot ie nummer 40 van het  lid Van Bochove c.s. over water als ordenend 

principe 
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