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1 Introductie 
 

1.1 Achtergrond 

Onze primaire keringen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit de zee en rivieren. Als 
een dijkdoorbraak toch optreedt, en dat kan nooit uitgesloten worden, zijn de gevolgen zeer groot en 
leidt dat tot maatschappelijke ontwrichting1, economische schade en slachtoffers. Maatregelen in de 
ruimtelijke inrichting en/of crisisbeheersing dragen bij om de gevolgen van een overstroming te 
beperken.  
 
In het eerste Nationaal Water Plan (2009) en in het Deltaprogramma is het concept 
meerlaagsveiligheid geïntroduceerd. Hiermee wordt beoogd 'het beleid te richten op bescherming 
tegen het water én beperking van maatschappelijke ontwrichting bij een onverhoopte camaliteit" 
(bron NWP 2009).  
 
Meerlaagsveiligheid  is opgebouwd in drie lagen: 

1. preventie: het zoveel mogelijk voorkomen van een overstroming door de aanleg van dijken, 
dammen, sluizen etc.   

2. duurzame ruimtelijke planning: het beperken van de gevolgen van een eventuele 
overstroming door een duurzame ruimtelijke inrichting van ons land. 

3. rampenbeheersing op orde krijgen en houden:  een betere (organisatorische) voorbereiding 
op een mogelijke overstroming (rampenbeheersing).  

 

 
 

                                                           1 Maatschappelijke ontwrichting is een breed begrip dat een groot aantal fysieke en sociaalpsychologische aspecten omvat die kunnen 
optreden bij een dreigende overstroming, en tijdens en na de overstroming. Belangrijke fysieke aspecten zijn: de omvang van het getroffen 
areaal en de duur van de overstroming, het aantal slachtoffers en getroffenen, de omvang van de economische schade, de uitval van vitale 
infrastructuur, en de milieuen ecologische schade. In de beleving van burgers weegt het aantal slachtoffers daarbij doorgaans zwaarder 
dan (herstelbare) economische schade. Daarnaast dragen sociaalpsychologische aspecten bij aan de maatschappelijke ontwrichting. Denk 
aan de verstoring van het dagelijks leven door uitval van vitale functies, het ontbreken van handelingsopties tijdens of na een overstroming 
(machteloosheid, volledig verrast zijn, geen kant meer op kunnen) en een mogelijk verlies aan vertrouwen in het functioneren van de 
overheid (legitimiteit van beleid, verwijtbaarheid gebeurtenissen). Planbureau voor de Leefomgeving, 2014 

Laag 3 

Laag 1 

Laag 2 
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Uit de evaluatie van de Deltawet (Op peil, 1 juli 2016) bleek echter dat ruimtelijke adaptatie nog een 
grote mate van vrijblijvendheid kent en dat er grote verschillen zijn tussen regio’s en gemeenten, 
zowel in bewustwording als in analyse en aanpak.  Naar aanleiding hiervan is in het Deltaprogramma 
2018 een apart Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgenomen. 
 
Door de Stuurgroep Deltaprogramma werd in 2017 eveneens geconstateerd dat er goede voortgang 
wordt geboekt bij de eerste laag en dat veiligheidsregio's steeds meer energie richten op de derde 
laag. Ten aanzien van de tweede laag (gevolgbeperking van overstromingen) werd geconstateerd dat 
een gerichte inspanning noodzakelijk is om ook dit onderdeel tot wasdom te laten komen. De 
stuurgroep Deltaprogramma heeft een werkgroep Gevolgbeperking Overstroming opgericht  om met 
een aanpak te komen voor laag 2 Gevolgbeperking door overstroming. Bij de aanpak moet een 
duidelijke verbinding worden gelegd met laag 1 (preventie), laag 3 (crisisbeheersing) en met 
wateroverlast. Deze werkgroep stelt in 2018 voor welke acties daarvoor noodzakelijk zijn en welk 
partijen een verantwoordelijkheid hebben om gevolgbeperking op te nemen in het beleid 
(Deltaprogramma  2019). 

1.2 Aanpak 

De werkgroep is begonnen met een inventarisatie en analyse van de huidige beschikbare 
documentatie en ervaringen. Op basis van deze inventarisatie en analyse zijn lessen geformuleerd 
die de basis vormen voor het procesontwerp. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar ruimtelijke 
maatregelen om de gevolgen van een overstroming uit het hoofdwatersysteem te beperken,  maar 
ook naar wateroverlast door extreme neerslag en overstromingen vanuit regionale keringen. Er 
wordt ook verband gelegd  met de impactanalyses die  door de Veiligheidsregio's worden opgesteld 
(crisisbeheersing). Tevens wordt er een verband gelegd met de zogenaamde stresstesten. In het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat alle overheden uiterlijk in 2019 een eerste 
stresstest voor de thema’s wateroverlast,hitte, droogte en overstroming hebben uitgevoerd. De 
verschillende activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de projecten Herijking Vitaal 
(ministerie Justitie en Veiligheid) en Vitaal en kwetsbaar (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) 
worden betrokken.  Ook betrekt de werkgroep de ervaringen van de City Deal Klimaatadaptatie .  

Tot slot is ook samengewerkt met STOWA en HKV. Gelijktijdig met de werkgroep hebben zij hun 
ervaringen geïnventariseerd en zoeken zij naar mogelijkheden om de toepassing van 
meerlaagsveiligheid  in de praktijk te stimuleren.  

1.3 Leeswijzer 

pm leeswijzer: dit is deel I (inventarisatie) deel II acties en verantwoordelijkheden 
(advies/procesontwerp) volgt nog.  
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2 Waarom aan de slag met gevolgbeperking?   
 
De werkgroep richt zich specifiek op de toepassing van de tweede laag uit meerlaagsveiligheid : het 
beperken van de gevolgen van een mogelijke overstroming door een duurzame ruimtelijke inrichting 
(NWP, 2009). Zoals in de inleiding aangegeven is de toepassing van gevolgbeperking  in de praktijk 
nog geen gemeengoed. Toch is er een aantal goede reden om wel in te zetten op gevolgbeperking. In 
onderstaande paragraven benoemen we de belangrijkste.  

2.1 Vergroting van de (lange termijn) robuustheid van de ruimtelijke inrichting van 
Nederland 

In het verleden werd bij de inrichting van het land rekening gehouden met overstromingen, 
bijvoorbeeld door een hoge vestigingsplaats te kiezen of te maken. In de loop van de tijd verschoof 
de aandacht in het overstromingsrisicobeheer naar het verhogen en versterken van dijken en meer 
ruimte voor de rivieren. Ondanks de sterke dijken en ruimere rivieren blijft het echter van belang om 
rekening te houden met de gevolgen van een overstroming. Op de lange termijn wordt Nederland 
steeds kwetsbaarder. De toenemende bodemdaling, zeespiegelstijging en grotere rivierafvoeren in 
combinatie met groei van de bevolking en economie zorgen ervoor dat een eventuele overstroming 
een steeds grotere impact heeft. Ook de toename van de intensiteit van regenbuien leidt zonder 
ingrepen in de ruimtelijke inrichting tot meer wateroverlast.  
 
Wanneer we niets doen zal er steeds meer schade optreden en er in de toekomst wederom 
grootschalige dijkverbeteringen en rivierverruiming nodig zijn (Deltaprogramma, 2018). Met 
gevolgbeperking wordt de waterrobuustheid van stedelijke en landelijke gebieden vergroot. Hiermee 
wordt de schade, het aantal slachtoffers en de maatschappelijke ontwrichting verminderd als er toch 
een overstroming optreedt en draagt het op mogelijk bij om op lange termijn dijkverbeteringen en 
rivierverruimingen te kunnen beperken.  

2.2 Voorkomen wat met redelijk gemak voorkomen kan worden... 

De normen voor de primaire keringen zijn gebaseerd op een combinatie van het voorkomen van 
(grote groepen van) dodelijke slachtoffers en economische schade. Wanneer de primaire keringen 
'op orde zijn' blijft er altijd een zeker risico op bestaan op het optreden van een overstroming. De 
kans op een overstroming in Nederland is sterk teruggedrongen sinds de uitvoering van de 
Deltawerken, desondanks behoort een overstroming uit zee of een van de grote rivieren tot de top 
vijf van de meest ontwrichtende rampen voor onze samenleving . Het Planbureau voor de 
Leefomgeving concludeert in haar rapport Kleine kans, grote gevolgen (2014) dat 'het tegengaan van 
maatschappelijke ontwrichting door overstromingen in beginsel een strategie [omvat] die inzet op 
het beperken van de kansen op overstroming (preventie), maar zeker ook op het beperken van de 
gevolgen ervan'.   
 
De maatschappelijke acceptatie van gebeurtenissen  die veel vaker optreden zoals overstromingen 
vanuit regionale keringen en het optreden van wateroverlast is nog een stuk minder groot. De 
recente modderstromen in Limburg (mei 2018) laten dit duidelijk zien. Voor de overheid zelf, en voor 
de eventuele getroffenen van een overstroming of flinke wateroverlast, is het van belang dat zij 
weten dat binnen redelijke grenzen vooraf maatregelen zijn getroffen om de gevolgen van overlast 
en/of een ramp te beperken. Het is moeilijk uit te leggen dat met 'redelijk gemak' schade en 
slachtoffers voorkomen hadden kunnen worden. Onder met 'redelijk gemak' verstaan we in dit geval 



 

6 
 

andere keuzes van de overheid - en de private sector-  met betrekking tot de ruimtelijke inrichting 
van Nederland of aanpassingen aan gebouwen en woningen door private partijen.  
 
Het is voor alle partijen (overheid, burgers en private sector) dan ook noodzakelijk om aanvullend op 
de normen voor de primaire en regionale keringen na te denken over de ruimtelijke inrichting van 
Nederland in het perspectief van gevolgbeperking.  

2.3 Gevolgbeperking als meekoppelkans én meekoppelkansen bij gevolgbeperking  

Bij de introductie van meerlaagsveiligheid  in het Nationaal Waterplan (2009) werd al gesteld dat de 
"tweede laag van het waterveiligheidsbeleid er op gericht is overstromingsrisico's expliciet mee te 
wegen bij de keuze van locaties voor grootschalige ontwikkelingen en de inrichting van kwetsbare 
gebieden, locaties, infrastructuur en gebouwen. Met name nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bieden 
kans voor maatregelen in de tweede laag".  Nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen in een gebied zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe industrie of woningen, aanleg of onderhoud van infrastructuur, 
aanleg of onderhoud nutsvoorzieningen, uitplaatsing van industrie, reconstructie van de landbouw, 
ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden bieden dikwijls een kans om met relatief beperkte 
middelen tegelijkertijd ook een bijdrage te leveren aan gevolgbeperking.  Bij bestaand bebouwd 
gebied kan worden meegekoppeld met herstructurering. 
 
Tegelijkertijd kan gevolgbeperking zelf ook een kwaliteitsimpuls bieden voor het gebied. Wanneer er 
zelfstandige maatregelen vanuit waterveiligheid in combinatie met gevolgbeperking worden 
genomen kunnen er ook kansen voor andere ontwikkelingen ontstaan.  Hierbij kan gedacht worden 
aan kansen voor natuurontwikkeling, recreatie, maar ook aan verduurzaming van woningen en 
landbouw, architectonische kwaliteit en dergelijke. De kosteneffectiviteit van de maatregelen voor 
gevolgbeperking kan daarmee aanzienlijk worden vergroot.   
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Normering: hoe zit het eigenlijk? 

 

Primaire keringen: De primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit de Noordzee, 
de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, 
het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.  De veiligheidsnormen voor 
primaire keringen zijn begin 2017 herijkt. Belangrijkste wijzigingen hierbij zijn dat niet langer wordt gesproken over 
overschrijdingskans maar over overstromingskans. Ook is de term dijkringen vervangen door de term dijktrajecten. Iedereen 
die in Nederland achter een primaire waterkering woont, kan uiterlijk in 2050 rekenen op ten minste een 
beschermingsniveau van 10-5 per jaar. Dit wordt het basisbeschermingsniveau genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de kans 
op overlijden als gevolg van een overstroming voor een individu niet groter is dan 1 op 100.000 per jaar.  Daarnaast wordt er 
meer bescherming geboden op plaatsen waar sprake kan zijn van:  

• grote groepen dodelijke slachtoffers; en/of  
• grote economische schade; en/of 
• ernstige schade door uitval van vitale en kwetsbare infrastructuur van nationaal belang.  

Op deze manier komt er meer onderscheid tussen de achterliggende gebieden die door een kering worden beschermd. 
Iedere twaalf jaar beoordelen de waterbeheerders de primaire waterkeringen aan de daaraan gestelde normering. Als dit 
nodig is verbeteren de beheerders die keringen. Noodzakelijke verbeteringen aan de primaire waterkeringen neemt de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat op in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

Regionale keringen:  Een regionale waterkering is een niet-primaire of overige waterkering. De regionale waterkeringen 
bieden overwegend bescherming tegen overstroming vanuit het binnenwater.  Het aanwijzen en normeren van regionale 
keringen is de verantwoordelijkheid van de provincies. De provincie legt in een verordening vast wat het gewenste 
beschermingsniveau is van de waterkeringen die op grond van hun functie van regionale betekenis worden geacht. De 
desbetreffende waterkeringen zijn in de provinciale verordening aangewezen. Tevens is voor elke waterkering de 
veiligheidsnorm vastgelegd. De waterbeheerder is gehouden het watersysteem (waaronder de waterkering) zo in te richten 
en te beheren dat het voldoet aan de in de provinciale verordening vastgelegde veiligheidsnorm. 

De veiligheidsnorm voor de boezemkaden en de keringen langs regionale rivieren en kanalen wordt vastgelegd als de 
gemiddelde overschrijdingsfrequentie per jaar (kans van voorkomen van een bepaalde waterstand). Het wenselijke 
veiligheidsniveau is gerelateerd aan de economische schade die bij het falen van de waterkering kan optreden. Hiertoe zijn 
de regionale waterkeringen naar gelang de mogelijke optredende schade in een aantal klassen ingedeeld oplopende van een 
overschrijdingskans van 1/10 per jaar tot een overschrijdingskans van 1/1000 per jaar. Deze aanpak resulteert in een 
strengere norm voor die keringen waarvan de gevolgen van een mogelijk falen groter zijn. De normering is tevens afhankelijk 
van de functie die de regionale kering vervult (bron: Helpdesk Water). 

Wateroverlast door neerslag:  Door extremere neerslagintensiteiten en grotere neerslaghoeveelheden door 
klimaatverandering, neemt de kans op wateroverlast toe. Sinds de inwerkingtreding van de Waterwet zijn normen voor 
wateroverlast juridisch verankerd in de provinciale waterverordeningen (deze kunnen 
onderdeel zijn van omgevingsverordeningen). Voor verschillende gebieden (grasland, akkerbouw, bebouwd gebied etc.) zijn 
normen ingevoerd waarin de kans op overstroming is gerelateerd aan de economische waarde van landgebruik en de te 
verwachten schade bij overstroming. De normen drukken de hoogst toelaatbaar geachte kans op overstroming uit voor de 
onderscheiden vormen van landgebruik. De normen vormen een inspanningsverplichting voor de waterschappen (bron: 
Infomil) 

Rioleringstelsel: In Nederland is bij wet geregeld dat gemeenten verantwoordelijk zijn om binnen hun grondgebied te zorgen 
voor het inzamelen en transporteren van afvalwater, hemelwater en overtollig grondwater. Dit worden de drie zorgplichten 
van de gemeente genoemd. De gemeente moet al het afvalwater dat vrij komt van percelen binnen het grondgebied van de 
gemeente inzamelen en transporteren door middel van een openbare riolering naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
Eventueel kan in het buitengebied voor een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) worden gekozen. Daarnaast heeft de 
gemeente de zorgplicht om regenwater (dat niet op het eigen terrein door de eigenaar verwerkt kan worden) doelmatig in te 
zamelen en te verwerken. Tot slot dragen de gemeenten zorg voor het treffen van maatregelen in het gemeentelijke 
beheersgebied  teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming 
zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg 
van het waterschap of de provincie behoort. 
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3 Historie, actoren en instrumenten 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het ontstaan van meerlaagsveiligheid , de betrokken actoren en 
het beschikbare instrumentarium. 

3.1 Historie 

Ver in het verleden was het de praktijk om rekening te houden met een teveel aan water. Er werd 
gebouwd op terpen en strandwallen, percelen worden eerst opgehoogd en oeverwallen en 
kreekruggen werden benut voor bebouwing. Door de jaren heen kwamen er steeds meer dijken, 
stuwen en sluizen om ons te beschermen tegen het water.  
 
Na de watersnoodsramp in 1953 veranderde het denken over bescherming tegen overstromingen. 
De eerste Deltacommissie (1953-1960) introduceerde een benadering om per dijkringgebied een 
gewenst veiligheidsniveau vast te stellen op basis van economische optimalisatie. Een 
veiligheidsniveau gebaseerd op enerzijds de kosten van het versterken en verhogen van 
waterkeringen en anderzijds de mogelijke schade bij een overstroming (Knoeff en Ellen, 2011). Met 
de aanleg van de Deltawerken werd grootschalig ingezet op preventie.  
 
Het ontwerpen en toetsen van waterkeringen werd met deze benadering een specifieke expertise. In 
1992 is door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) en Rijkswaterstaat is een 
ontwikkelingstraject ingezet om het kwantificeren van overstromingskansen en overstromingsrisico’s 
mogelijk te maken, de zogenaamde Marsroute (van Buuren, 2015). 
 
Nederland werd in de jaren ‘90 vaak geconfronteerd met onveilige situaties door dreigende 
overstromingen van de rivieren, overlast door intensieve en langdurige regenval en aanzienlijke 
schade voor burgers en bedrijven. In 1993 en 1995 dreigden rivierdijken door te breken na 
onverwacht hoge rivierafvoeren. Ruim 200 duizend mensen werden geëvacueerd. Het hoogwater 
van 1993 was de reden dat de Commissie Boertien II werd ingesteld. De hoge afvoer in de Maas had 
tot wateroverlast in grote delen van Limburg geleid. De commissie werd gevraagd te adviseren hoe 
dergelijke overlast in de toekomst kon worden voorkomen.  Het hoogwater in 1995 versterkte het 
besef dat bescherming tegen overstromingen niet ten alle tijde vanzelfsprekend was. Er kwam naast 
preventie meer aandacht voor 'Ruimte voor de Rivier'. Het  tegengaan van overstromingen van 
de grote rivieren (inclusief de IJssel) en het verbeteren van de 'ruimtelijke kwaliteit' van het 
rivierengebied stond centraal.  

Hevige regenval leidde in het najaar van 1998 tot flinke schade in Zuidwest- en Noordoost-
Nederland. Polders kwamen onder water te staan om elders bij steden en dorpen dijkdoorbraken te 
voorkomen. Vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt rees de vraag of Nederland zijn 
waterhuishouding wel op orde heeft. Zijn we voor de eenentwintigste eeuw voldoende voorbereid 
op veranderingen in ons klimaat, onze ruimte en ons grondgebruik? Om deze thematiek te 
verkennen en om hierin te adviseren hebben de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de 
voorzitter van de Unie van Waterschappen in april 1999 de Commissie Waterbeheer 21e eeuw 
(WB21) verzocht advies uit te brengen over de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland. De 
commissie heeft aandacht gevraagd voor een andere aanpak van het waterbeheer: meer ruimte voor 
water, meer betrokkenheid van burgers en overheid, een betere sturing en regie bij het waterbeleid. 
Daarnaast is aandacht gevraagd voor de kosten en baten van een ander beleid. Ook heeft de 
commissie aandacht gegeven aan de kwaliteit van water, waar die in het geding is gekomen door 
problemen als verdroging en verzilting. In februari 2001 sloten Rijk, Interprovinciaal Overleg, Unie 
van Waterschappen en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de Startovereenkomst Waterbeleid 
21e eeuw. Daarmee werd de eerste stap gezet in het tot stand brengen van de noodzakelijke 
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gemeenschappelijke aanpak. Twee jaar later worden de resultaten van die samenwerking en van 
voortschrijdende kennis en inzicht neergelegd in dit Nationaal Bestuursakkoord Water.  

In 2001 werd ook de Watertoets geïntroduceerd om te waarborgen dat waterhuishoudkundige 
doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij ruimtelijke 
plannen.  

De orkaan Katrina in augustus 2005 in de Verenigde Staten droeg sterk bij aan het nieuwe 
veiligheidsdenken met meer aandacht voor de ruimtelijke en evacuatie/calamiteiten aspecten van 
een overstroming. De Nederlandse regering realiseerde zich destijds dat ook Nederland niet 
voorbereid was op een dergelijke overstromingsramp. Maatregelen gericht op het voorkomen van 
een vergaande ontwrichting van de maatschappij zoals in New Orleans kwamen daarmee in de 
belangstelling te staan (PBL, 2014) 

Ook internationaal is er steeds meer aandacht voor de gevolgen van overstromingen. In november 
2007 is de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) in werking getreden die tot doel heeft de 
negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het culturele 
erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. Concreet verplicht de ROR de EU lidstaten tot 
het maken van een voorlopige risicobeoordeling , overstromingsgevaar- en 
overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen.  

In Nederland heeft het kabinet in 2007 een commissie ingesteld onder voorzitterschap van oud-
minister Cees Veerman. Deze Deltacommissie heeft in 2008 aanbevelingen gedaan over de manier 
waarop ons land de komende eeuw de waterveiligheid moet verbeteren en de zoetwatervoorziening 
op orde moet houden, rekening houdend met klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Het Deltaprogramma en de Deltabeslissingen zijn de uitwerking en het antwoord van het kabinet op 
het advies van de commissie Veerman. Veiligheid op orde en voorbereid zijn op de toekomst met vijf 
Deltabeslissingen. Het concept van meerlaagsveiligheid  is in 2009 in het Nationaal Waterplan 
geïntroduceerd. Deze benadering werkt in drie ‘lagen’. De eerste laag is preventie: het zoveel 
mogelijk voorkomen van een overstroming door de aanleg van dijken, dammen, sluizen etc.  De 
tweede laag richt zich op het beperken van de gevolgen van een eventuele overstroming door een 
duurzame ruimtelijke inrichting van ons land. De derde laag zet in op het op orde krijgen en houden 
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
 
Sindsdien zijn er verschillende studies en pilots gedaan naar de toepassing van meerlaagsveiligheid  
in de praktijk. In het kader van het Deltaprogramma zijn in de periode 2010-2011 zes gebiedspilots 
meerlaagsveiligheid uitgevoerd:  

1. Dijkring 43 (Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaarden)  
2. Dijkring 36 (Land van Heusden/ Maaskant)  
3. Eiland van Dordrecht (dijkring 22)  
4. Centraal Holland (dijkring 14)  
5. Dijkringen 68 en 90 (Maaskaden – resp. dijkringgebieden Venlo-Velden en Maastricht-Oost)  
6. De waterbestendige stad – Amsterdam (onderdelen van dijkring 13,14 en 44)  

 
In 2011 zijn deze pilots onder begeleiding van Rijkswaterstaat door Oranjewoud en HKV beschreven 
en geanalyseerd in een synthese document (Oranjewoud, HKV, 2011). Naast de zes gebiedspilots zijn 
in dit syntheserapport ook twee andere studies gebruikt (Zuidelijk Flevoland en 
Schouwen-Duiveland) waarin vooral gekeken is naar ruimtelijke opgaven (bron: Van Buuren et al., 
2015). 
 

Lag 1 
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Ter ondersteuning van de (eerste)pilot-studies is voor het ontwikkelen van een strategie voor 
meerlaagsveiligheid door STOWA-HKV-RWS-DELTARES een aantal bouwstenen ontwikkeld: 

• het instrumentarium meerlaagsveiligheid (rekeninstrument om overstromingsrisico’s in 
beeld te brengen, en de baten (vermeden risico) in te schatten van meerlaagsveiligheid  
maatregelen); 

• het stappenplan en afwegingskader van STOWA (kader waarmee meerdere criteria worden 
gewogen); 

• de MLV Verkenner (webapplicatie http://www.mlvverkenner.nl/ die snel manier inzichtelijk 
maakt wat de overstromingsrisico’s zijn in een gebied en een eerste schatting doet over de 
haalbaarheid van laag 2 en 3 maatregelen); 

• kentallen opgesteld door het Expertise Centrum Kosten (ECK) van het Deltaprogramma 
(gestandaardiseerde getallen voor diverse maatregelen in laag 2 en 3)  

• Kansrijkdomkaarten Deltares (inzicht in waar een maatregel te overwegen).  
 
In 2013 zijn door het deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering proeftuinen ingericht: 

• Proeftuinen klimaat in de stad: In de proeftuinen is via de weg van ontwerpend onderzoek 
het werken aan een duurzame en toekomstbestendige inrichting van de stad gestimuleerd. 
In veel van deze proeftuinen komt het thema meerlaagsveiligheid aan de orde, waarbij 
nadruk wordt gelegd op maatregelen in de tweede laag.  

• Proeftuinen meerlaagsveiligheid: deze proeftuinen waren gericht op een ontwerpende 
benadering ten aanzien van meerlaagsveiligheid, vaak op regionale schaal (bron: Deltafact 
STOWA). 

 
Eind 2013, begin 2014 starten drie MIRT onderzoeken naar meerlaagse veiligheid en slimme 
combinaties; Dordrecht, IJssel-Vechtdelta en Marken.  De lessen zijn door van Buuren et al. 
geanalyseerd en vastgelegd in de rapportage Wie het water deert, die het water keert. De 
belangrijkste conclusie is dat inhoudelijk is de kennis over het gebied en over de mogelijkheden van 
meerlaagsveiligheid  is  toegenomen. In de pilots is vernieuwende samenwerking tot stand gekomen 
tussen partijen die vanuit hun verantwoordelijkheid, gezamenlijk willen bijdragen aan 
overstromingsrisicoreductie.  
Het is in de pilots echter moeilijk gebleken om te komen tot slimme combinaties in de strikte zin van 
het woord (maatregelen in ruimtelijke ordening en rampenbeheersing in plaats van dijkversterking). 
 
In de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie (september 2014) worden voor het eerst afspraken 
gemaakt om dertien nationale vitale en kwetsbare functies beter bestand te maken tegen 
overstromingen met als doel uiterlijk in 2050 een waterrobuuste inrichting van Nederland te 
realiseren. 
 
In 2017 is de City Deal Klimaataadaptatie van start gegaan. Hierbij wordt onder andere voor 
meerlaagsveiligheid  aan de hand van vier praktijkprojecten – Dordrecht, IJssel-Vecht Delta, 
Amsterdam Westpoort en Rotterdam, bekeken hoe concreet invulling kan worden gegeven aan de 
tweede laag van meerlaagsveiligheid . 
 
Tot slot is een zeer recent initiatief de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid die de Utrechtse 
waterschappen, een groot aantal gemeenten, de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht op 15 
februari 2018 ondertekenden. Dit was het startsein voor de regionale samenwerking voor het 
beperken van de gevolgen van overstromingen. 
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3.2 Actoren  

Bij de implementatie van meerlaagsveiligheid  spelen veel actoren een rol. Verschillende overheden, 
maar ook marktpartijen en kennisinstellingen. De werkgroep Gevolgbeperking Overstromingen heeft 
tot doel om acties en verantwoordelijkheden te benoemen om de toepassing en verankering van 
gevolgbeperking in beleid verder te brengen.  Een onderdeel van de analyse is een overzicht van de 
belangrijkste actoren, hun wettelijke taak en hun (mogelijke) rol in de 
meerlaagsveiligheidsbenadering.   
 
Actor Rol bij toepassing meerlaagsveiligheid  
Rijk Wetgeving op gebied van water, ruimtelijke ordening en 

crisisbeheersing 
Normstelling primaire keringen  
Nationale omgevingsvisie 
Vaststellen Deltaprogramma 
Verantwoordelijk vitale en kwetsbare functies 
Bouwwetgeving (bouwbeleid/verordeningen) 

Gemeente Opstellen bestemmingsplannen, gemeentelijke omgevingsvisies. 
Verantwoordelijk voor risicocommunicatie/bewustzijn bij burgers 
en coördinatie van evacuatie. 
Verantwoordelijk voor het grondwater in stedelijk gebied en 
zorgplicht voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater 
via de riolering. 
Toezicht op woningbouw  
Aanleg en beheer openbare ruimte 

Waterschap 
 

Aanleg, beheer en onderhoud van (een deel) van de primaire 
waterkeringen, regionale waterkeringen en kunstwerken  
Watertoets bij bestemmingsplannen, inpassingsplannen, 
projectbesluiten, buitentoepassingverklaring van een 
beheersverordening en (niet wettelijk) bij structuurvisies. 
Rampenplannen, dijkbewaking, pompen en dijkherstel bij 
calamiteiten. 

Provincie Opstellen provinciale structuurvisie/omgevingsvisie 
Normstelling regionale keringen 
Toezicht  waterschappen 
De cdK ziet als rijksorgaan namens de minister van Veiligheid en 
Justitie op grond van de Wet veiligheidsregio’s toe op de 
taakuitvoering van de veiligheidsregio’ 

Rijkswaterstaat Aanleg, beheer en onderhoud van een deel van de primaire 
waterkeringen, kunstwerken en wegen.  

Woning-/objecteigenaren Verantwoordelijk voor  maatregelen om overtollig regenwater af 
te voeren op eigen perceel 

Woningbouwverenigingen Organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren 
van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur. 
Verantwoordelijk voor  maatregelen om overtollig regenwater af 
te voeren op eigen perceel.  
Rol toepassing MLV inrichting en locatiekeuze en bouwwijze. 

Landbouw Uitvoering van zogenaamde blauwe- en groene diensten. Blauwe 
diensten hebben primair betrekking op verdrogingsbestrijding, de 
bestrijding van wateroverlast en waterkwaliteitsverbetering. Op 
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niveau van individueel bedrijf of gezamenlijk.  
Rol toepassing MLV bij inrichting en locatiekeuze. 

Industrie Bescherming van vitale en kwetsbare functies: functies die 
cruciaal zijn voor de rampenbeheersing bij overstromingen of 
functies die bij een overstroming ernstige schade met zich mee 
kunnen brengen voor mens, milieu of economie.  
Rol toepassing MLV bij inrichting en locatiekeuze en bouwwijze. 

Natuur- en milieuorganisaties Behartigen de belangen van natuur en milieu, in aantal gevallen 
ook gebiedsbeheerder. 
Rol bij bewustwording en als gebiedsbeheerder bij de 
implementatie van maatregelen gericht op MLV. 

Drinkwaterbedrijven Verantwoordelijk voor waterwinning, zuivering en distributie naar 
de klant.  
Bescherming vitale functie drinkwater. 

Recreatie Recreatiesector kan bijdrage leveren in vorm van 
meekoppelkansen. 

Netbeheerders Onafhankelijk nutsbedrijf dat een transportnetwerk voor energie 
(gas, elektriciteit en warmte) beheert. 
Rol bij bescherming vitale en kwetsbare functies. 

Deltaprogramma Wettelijk jaarlijks programma dat bestaat uit Deltaplan 
Waterveiligheid, het Deltaplan Zoetwater en het Deltaplan 
Ruimtelijke adaptatie.  

Veiligheidsregio Verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). 

Unie van Waterschappen Koepelorganisatie van alle waterschappen in Nederland. Behartigt 
belangen en zorgt voor kennisuitwisseling. 

Vereniging Nederlandse 
Gemeenten 

Koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. Behartigt 
belangen en zorgt voor kennisuitwisseling. 

Interprovinciaal Overleg Koepelorganisatie van alle provincies in Nederland. Behartigt 
belangen en zorgt voor kennisuitwisseling. 

Omgevingsdienst Taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van milieuwetgeving 

Veiligheidsberaad 25 voorzitters van de veiligheidsregio's vormen samen het 
Veiligheidsberaad: overlegorgaan voor de veiligheidsregio's en 
aanspreekpunt voor de minister voor het maken van afspraken op 
het gebied van brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

STOWA Kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. 
STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert 
toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de 
opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren.  

RIONED  Koepelorganisatie voor waterbeheer en riolering in Nederland 
Ingenieursbureaus Bureaus die de toepassing kunnen ondersteunen door middel van 

berekeningen,innovaties etc. 
Kennisinstellingen Instellingen zoals TNO, Deltares die kennis ontwikkelen en 

ontsluiten, 
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3.3 Instrumentarium 

Voor het toepassen van meerlaagsveiligheid  is in potentie een aantal instrumenten voorhanden.  Er 
is hierbij een onderscheid te maken tussen het beleid (de vigerende wetten en plannen) inclusief de 
bijbehorende instrumenten die zijn gericht op de uitvoering van het beleid (beleidsinstrumenten) 
enerzijds en specifieke tools en handreikingen die zijn gericht op de toepassing van 
meerlaagsveiligheid  anderzijds.  
 
Door Naeff Consult bv is in opdracht van Deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering in 2012 
een  overzicht gemaakt  van de beleidsinstrumenten die kunnen worden toegepast voor 
meerlaagsveiligheid . Deze zijn onderverdeeld in juridische, financieel-economische en 
communicatie/proces instrumenten. Vervolgens is bekeken of deze instrumenten vooral publiek of 
privaat worden ingezet dan wel een regulerend of stimulerend effect hebben.  Door de STOWA en 
HKV zijn tools en hulpmiddelen geïnventariseerd gericht op het toepassen van meerlaagsveiligheid . 
Deze zijn voornamelijk gericht op het in beeld brengen van kansen, risico's en het afwegen van 
maatregelen. Een overzicht van beide inventarisaties is opgenomen in bijlage 1. 
 
In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van beide type instrumenten. Voor het beleid en 
het bijbehorend instrumentarium is een onderscheid gemaakt tussen beleidsinstrumenten met 
betrekking tot water, tot de ruimtelijke ordening en overig (meer generiek). Op de toepassing van de 
verschillende instrumenten en hulpmiddelen wordt in hoofdstuk 4 ingegaan. 
 
 
 

 
 
 

3.4 Het speelveld 

Sinds de introductie van het begrip meerlaagsveiligheid zijn de mogelijkheden van 
meerlaagsveiligheid op verschillende manieren onderzocht en uitgewerkt. Enerzijds is de brede vraag 
aan de orde hoe aanvullend op preventie (laag 1) maatregelen in ruimtelijke ordening (laag 2) en 
rampenbeheersing (laag 3) bij kunnen dragen aan het beperken van de gevolgen van een 
overstroming . Anderzijds is de specifieke vraag aan de orde of een pakket maatregelen in ruimtelijke 
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ordening en rampenbeheersing in plaats van dijkversterking genomen kan worden. Deze toepassing 
van meerlaagsveiligheid heeft in het Deltaprogramma het label "slimme combinatie" gekregen 
(Deltafacts, 2018).  De Werkgroep Gevolgenbeperking Overstromingen richt zich op de aanpak en 
acties om te komen tot gevolgbeperking door het nemen van ruimtelijke maatregelen en niet op het 
zoeken naar slimme combinaties. Een aantal van de pilots die betrekking hebben op slimme 
combinaties zijn wel in de analyse meegenomen. 
 
In het Deltaprogramma 2018 is gesteld dat de maatregelen die zijn opgenomen voor waterveiligheid 
en de zoetwatervoorziening goed op schema liggen. Om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig 
klimaatbestendig en waterrobuust te maken, is echter extra inspanning noodzakelijk. Daarom is in 
het Deltaprogramma 2018 ook een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgenomen. Dit deltaplan 
is bedoeld om tot de benodigde versnelling te komen en Nederland weerbaar te maken tegen 
extreme weersomstandigheden door de gevolgen van overstromingen, droogte, hitte en water 
overlast zo veel mogelijk te beperken.  
 
In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zijn 7 ambities benoemd die met concrete maatregelen en 
acties worden ingevuld. Deze 7 ambities zijn: 

1. kwetsbaarheid in beeld brengen (uitvoeren stresstesten); 
2. risicodialoog voeren en strategie opstellen; 
3. uitvoeringsagenda opstellen; 
4. meekoppelkansen benutten; 
5. stimuleren en faciliteren; 
6. reguleren en borgen; 
7. handelen bij calamiteiten. 

 
Afgesproken is dat alle gemeenten eind 2019 de kwetsbaarheid in beeld hebben gebracht door het 
uitvoeren van een stresstest. De stresstest biedt input voor de volgende fase van de risicodialoog en 
brengt de kwetsbaarheid in beeld voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Voor deze 
stresstest is een gestandaardiseerde handreiking beschikbaar.  
 
Gemeenten en waterschappen zorgen ervoor dat op basis van de uitkomsten van de stresstesten de 
veiligheidsregio’s de risico’s met betrekking wateroverlast, hitte, droogte en overstroming voor 2021 
opnemen in de risicodiagrammen. 
 
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie stelt tevens dat het Rijk er zorg voor draagt dat nationale 
vitale en kwetsbare functies uiterlijk in 2050 minder kwetsbaar zijn bij een overstroming en dat het 
daarvoor zo nodig in 2020 beleid en regelgeving heeft vastgesteld. Dit zijn functies die cruciaal zijn 
voor de rampenbeheersing bij overstromingen of functies die bij een overstroming ernstige schade 
met zich mee kunnen brengen voor mens, milieu of economie. De projectgroep Aanpak van 
nationale Vitale en Kwetsbare functies waarborgt de voortgang van de uitvoering. 
 
Parallel aan deze stresstest worden door de veiligheidsregio's tot eind 2018 zogenaamde 
impactanalyses uitgevoerd. Het Veiligheidsberaad heeft eind 2015 het project Water en Evacuatie 
geïnitieerd als één van haar strategische onderwerpen voor de komende periode ten behoeve van 
het ondersteunen van het functioneren van de veiligheidsregio’s op belangrijke landelijke 
veiligheidsdossiers. Eén van de activiteiten die voortvloeit uit dit project is de uitvoering van 
zogenaamde impactanalyses.  Door de veiligheidsregio wordt met deze analyse inzicht gegeven in de 
leefbaarheid van het effectgebied bij verschillende ernstige wateroverlast- of 
overstromingsscenario’s en de gevolgen daarvan voor de in dat gebied aanwezige personen, dieren, 
zeer kwetsbare objecten en vitale infrastructuur. Ook voor het uitvoeren van deze analyse is een 
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gestandaardiseerde handreiking beschikbaar. De inzichten kunnen vervolgens verankerd worden in 
de planvorming én benut worden bij besluitvorming over ruimtelijke inrichting. 
 
Ten aanzien van gevolgbeperking voor overstroming zijn zowel de stresstesten als de impactanalyses 
relevant omdat zij de gevolgen van overstromingen in kaart brengen. 
 
In onderstaande figuur zijn de verschillende activiteiten uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en 
het Veiligheidsberaad die relatie hebben met gevolgbeperking overstromingen weergegeven. 
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4 Analyse: lessen uit projecten, pilots, proeftuinen  
 

4.1 Werkwijze 

Er is reeds een grote hoeveelheid projecten, pilots, proeftuinen en onderzoeken uitgevoerd. Deze 
initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling van kennis en instrumenten (handreikingen, 
afwegingskader etc.) en op concrete toepassing in de praktijk (pilots, proeftuinen, etc.).  Om te 
komen tot een goed advies over de aanpak (benoemen van acties en verantwoordelijkheden) heeft  
de werkgroep een groot deel van deze pilots en onderzoeken geanalyseerd.  Er is hierbij een 
onderscheid gemaakt in: 

1. Algemene basisdocumentatie (PbL-rapporten, rapportage met betrekking tot  juridisch 
instrumentarium MLV, etc.) 

2. Brondocumentatie ten aanzien van projecten, pilots, proeftuinen en andere  toepassingen 
(onderliggende rapporten die specifiek ingaan op één toepassing) 

3. Overkoepelende analyses en evaluaties (analyses/evaluaties over meerdere pilots zoals bijv. 
Die het water keert, die het water deert, Deltafacts) 

Een overzicht van de gebruikte literatuur is opgenomen in bijlage 1.  

4.2 Voorbeelden toepassing tweede laag meerlaagsveiligheid  

Uit de verschillende projecten, pilots, proeftuinen en onderzoeken kunnen lessen worden getrokken. 
Er is ook een aantal voorbeelden te benoemen die goed illustreren hoe gevolgbeperking concreet 
kan worden ingevuld. Onderstaand zijn  enkele van deze voorbeelden opgenomen, zonder daarmee 
anderen tekort te willen doen.  
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4.3 Geleerde lessen 

Op basis van de geanalyseerde documenten zijn lessen geformuleerd. Deze lessen zijn onderverdeeld 
in de categorieën: 

• governance (lessen met betrekking tot aansturing, samenwerking en verantwoording); 

• instrumentarium (lessen met betrekking tot beleidskader, instrumenten en tools); 

• financiën (lessen met betrekking tot aspecten ten aanzien van bekostiging en financiering); 

•  inhoud (lessen met betrekking tot inhoud van de maatregelen en kennis); 

• communicatie (lessen met betrekking tot bewustzijn en communicatieve aspecten).  
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In onderstaande paragraven is per categorie  samengevat wat nog niet goed maar ook wat wel goed 
werkt (in de bijlage is een tabel opgenomen met de belangrijkste lessen). 

4.3.1 Governance 
Ten aanzien van de governance is het belangrijkste punt dat het eigenaarschap en de regie voor de 
toepassing van laag 2 meerlaagsveiligheid  ontbreekt. Dit werd al geconstateerd in  de evaluatie van 
de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie (Deltaprogramma 2018).  Wettelijke verantwoordelijkheden 
van de verschillende partijen zijn duidelijk, maar voor de toepassing van meerlaagsveiligheid  is er 
niet één partij die de primaire verantwoordelijkheid heeft voor toepassing van meerlaagsveiligheid . 
Voor gevolgbeperking ontbreekt het aan een bestuurlijke set van spelregels waarbinnen partijen 
moeten of kunnen samenwerken.  

Het is niet helder wat de betrokken partijen van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit betreft 
zowel de verwachtingen vanuit het rijk richting regio en vice versa, de verwachtingen tussen de 
publieke en private partijen en tussen bijvoorbeeld water, ruimtelijke ordening en de 
veiligheidsregio. Onduidelijk is wie waarvoor aan de lat staat en wat wil en kan oppakken. Veel 
partijen hebben uiteindelijk het gevoel dat het wel elders opgelost wordt.  

Zonder uitzondering wordt de aanwezigheid van een inspirerende en bevlogen trekker(s) genoemd 
als succesfactor. Ook worden successen geboekt wanneer kan worden aangesloten op lopende 
ontwikkelingen zoals de aanleg van bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur, woningbouw of natuur. 

4.3.2 Instrumentarium 
Bij instrumentarium is onderscheid te maken tussen het beleidskader en instrumenten en tools 
gericht op de toepassing van meerlaagsveiligheid  (MLV-instrumentarium).  
 
Beleidskader en instrumenten 
Een belangrijke les die naar voren komt is het ontbreken van een duidelijke set spelregels en een  
helder en duidelijk toepassingskader voor de toepassing van gevolgbeperking. Uit de evaluatie van de 
Deltawet (Op peil, 1 juli 2016) bleek eerder al dat ruimtelijke adaptatie nog een grote mate van 
vrijblijvendheid kent en dat er grote verschillen zijn tussen regio’s en gemeenten, zowel in 
bewustwording als in analyse en aanpak (Deltaprogramma 2018).  Ook wordt geconstateerd dat er 
een grote hoeveelheid aan initiatieven is die inhoudelijk niet of onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd: Citydeals, Herijking Vitaal, Stresstest, Impactanalyses etc. 
 
Het beschreven en vastgelegde beleid is in principe helder. Het is duidelijk aan welke normen de 
keringen moeten voldoen (laag 1).Daarmee is het ook duidelijk dat we op het schaalniveau van een 
dijkring of polder een zeker restrisico accepteren met de huidige normering. Hoewel de meeste 
partijen het erover eens zijn dat het zinvol is om naast preventie ook aandacht te besteden aan de 
gevolgbeperking is er onduidelijkheid wanneer toepassing van maatregelen in de tweede laag wel en 
wanneer niet nodig is? En in welke maatregelen willen we investeren? Op basis van welke criteria 
kan deze afweging zorgvuldig worden gemaakt?  
 
Tot slot valt op dat wateroverlast/overstromingen nog nauwelijks een plek hebben in de provinciale 
en gemeentelijke structuur/omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Ook zijn er niet of nauwelijks 
geen bouweisen die bij nieuwbouw, groot onderhoud of herstructurering worden gesteld ten 
aanzien van overstromingen en wateroverlast (in enkele gevallen wel in buitendijks gebied).  

MLV-tools 
Er zijn verschillende handreikingen en toolboxen die het beoogde afwegingsproces met alle actoren 
beschrijven en daarmee een handvat bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeeld van 
Handreiking overstromingsrobuust inrichten van de Provincie Noord Holland (zie bijlage 4) en tool 
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provincie Utrecht, climateapp, Marken boven Water II  . Het gaat in dit soort handreikingen en 
toolboxen om het inspireren en stimuleren van een waterrobuuste inrichting.  
 
De meerwaarde van maatregelen in laag 2 blijkt in de praktijk moeilijk in beeld te brengen. Ook is het 
zo dat er veel instrumenten beschikbaar zijn maar dat er geen sprake is van doorzettingsmacht: 
dikwijls wordt toch gekozen voor de goedkoopste oplossing. 

Uit alle pilots blijkt dat visualisaties  (gestoeld op berekeningen) zeer behulpzaam zijn bij het 
inzichtelijk maken en bij de afweging over de toepassing van maatregelen.  

4.3.3 Financiën  
In veel pilots is gezocht naar 'slimme combinaties' hieruit blijkt echter dat maatregelen in de eerste 
laag altijd kosteneffectiever zijn dan maatregelen uit de tweede laag wanneer alleen gekeken wordt 
naar het aspect veiligheid (kosten van dijkversterking versus de kosten van ruimtelijke maatregelen 
afgezet tegen het bereikte verlaging van risico). 

Ook liggen dikwijls de investeringen niet bij dezelfde partij als waar de baten liggen. Vanuit een 
objecteigenaar wordt dikwijls alleen gekeken naar de kosten afweging ten aanzien van de schade aan 
het object maar niet naar de maatschappelijke schade. Dit geldt ook ten aanzien van het beheer en 
onderhoud. Wie beheert bijvoorbeeld een  geluidswal die tegelijkertijd dient als kering; de gemeente 
of het waterschap? Dit bemoeilijkt het gesprek over de kosten.  

Doordat de baten van maatregelen in de tweede laag moeilijk te kwantificeren zijn, valt ook een KBA 
dikwijls negatief uit. Hetzelfde geldt voor het goed inschatten van de meerkosten van de ruimtelijke 
maatregelen ten opzichte van maatregelen uit laag 1 (zoals dijkverzwaring). In zijn algemeenheid lijkt 
het alsof kosten van maatregelen in laag 1 onderschat en kosten van maatregelen in laag 2 overschat 
worden.  

Wanneer kan worden meegelift op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen of op 
onderhouds/vervangingswerkzaamheden die toch al gaan plaatsvinden kunnen de kosten aanzienlijk 
worden verlaagd en is de acceptatie van gevolgbeperkende maatregelen een stuk hoger. 

4.3.4 Inhoud 
De pilots gericht op de toepassing van de tweede laag meerlaagsveiligheid  zijn  op zeer verschillende 
wijze ingevuld (soms specifiek gericht op slimme combinaties, soms juist gericht op vitale functies 
etc.).  

In veel pilots  wordt een inhoudelijk onderscheid gemaakt tussen gevolgbeperking als gevolg van 
overstromingen vanuit de primaire keringen en gevolgbeperking als gevolg van wateroverlast vanuit 
regionale keringen of neerslag. Het gemaakte onderscheid is voor mensen buiten de watersector 
(bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening) is lastig te begrijpen. Maatregelen om de gevolgen bij 
overstromingen te beperken hebben vaak tegelijkertijd een bijdrage aan het beperken van de 
gevolgen van wateroverlast : hoewel wateroverlast veel vaker voorkomt dan een overstroming, zijn 
de adaptatieoplossingen vergelijkbaar (Deltaprogramma, 2018).  

Uit alle pilots volgt dat hoewel maatregelen in laag 2 in plaats van maatregelen in laag 1 zelden 
kosteneffectief zijn, het zoeken naar maatregelen in laag 2 wel heeft bijgedragen aan het vergroten 
van kennis en er uiteindelijk tot een beter onderbouwde oplossing is gekomen in laag 1 (Die het 
water deert die het water keert, 2015).  

De bijdrage van maatregelen uit de tweede laag is niet altijd goed inzichtelijk te maken en soms 
moeilijk te kwantificeren. Dit bemoeilijkt de discussie en de afweging over het inzetten. 

Tot slot is een les ten aanzien van de inhoud dat het goed werkt om een duidelijk onderscheid te 
maken tussen bestaande en nieuwe bebouwing of locatiekeuzes. Bij een locatiekeuze en nieuwe 
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bebouwing is er in de regel meer ruimte om te kijken naar de gewenste locatie en/of de inzet van 
maatregelen gericht op gevolgbeperking. 

4.3.5 Communicatie 
De urgentie om ruimtelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van een overstroming te 
beperken wordt niet gevoeld; "het is toch veilig". Hoewel het risico in Nederland op een 
overstroming laag is (zeker ten opzichte van omringende landen) is er wel degelijk sprake van een 
risico.  

Het ontbreekt aan een duidelijk begrijpbaar verhaal waarom het goed kan zijn om toch maatregelen 
te treffen bovenop de maatregelen die in de eerste laag worden getroffen. Wat is het 
toekomstperspectief en hoe kunnen we Nederland duurzaam inrichten?  

Duidelijke communicatie over de risico's en het bieden van een handelingsperspectief richting 
overheden, private partijen en burgers helpt voor het verwerven van draagvlak ten aanzien van 
ruimtelijke maatregelen. 
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5  Analyse: beschouwing en conclusies 
 
Op basis van de geanalyseerde documenten trekt de werkgroep de volgende conclusies ten aanzien 
van de toepassing van maatregelen voor gevolgbeperking.  

5.1 Governance: geen eigenaarschap en spelregels 

De belangrijkste terugkerende les ten aanzien van de governance is het ontbreken van duidelijk 
eigenaarschap voor het toepassen van gevolgbeperking. Kenmerkend aan maatregelen gericht op 
gevolgbeperking is dat er sprake is van verschillende verantwoordelijkheden. Rijk, provincie, 
gemeenten, private partijen spelen allemaal een rol bij de implementatie, maar geen enkele partij 
heeft het primaat.  Het is niet duidelijk wie de regie heeft of wil nemen of het beste kan nemen. 
 
Maatregelen gericht op gevolgbeperking en daarmee samenhangende keuzes zijn divers en 
inhoudelijk complex van aard. Er is samenhang tussen de verschillende lagen vanuit de 
meerlaagsveiligheidsbenadering, tussen waterveiligheid en andere veiligheidsaspecten (bijvoorbeeld 
externe veiligheid), tussen publieke en een private maatregelen, tussen lokale en regionale 
maatregelen, etc. Door deze complexiteit spelen veel partijen een rol en is het van belang om vooral 
over systeemgrenzen heen te kijken. 
 
In de praktijk zien we dat er vooral binnen de afzonderlijke werelden van laag  1 – 2 – 3 over 
oplossingen wordt gedacht.  Zo staat in de eerste laag preventie centraal en is de technisch 
georiënteerde waterveiligheidswereld aan zet. Daarbij kent de waterwet een helder stramien met 
cycli van toetsen en versterken, die financieel gedekt zijn. In de tweede laag staat de ruimtelijke 
inrichting centraal. Het werkveld van de ruimtelijke ordening waar een andere ‘taal’ wordt gesproken 
en er vele onderwerpen zijn die allen strijden om aandacht; wateroverlast en overstromingen zijn 
slechts één van velen en veelal ondergeschikt. In de derde laag gaat het om crisisbeheersing , de taak 
van veiligheidsregio’s. Deze  kijken met een eigen blik naar risico’s, kansen op voorkomen en 
mogelijkheden voor evacuaties in een gebied. Daarbij is de kennis over overstromingen vaak beperkt 
en dat geldt ook voor het inzicht in de mogelijkheden om gevolgen te beperken middels ruimtelijke 
inrichting.  Deze gescheiden werelden zie je ook terug in de verschillende initiatieven die vooral naast 
en langs elkaar lopen. Zoals de parallelle processen van stresstest (RA gemeenten) en impactanalyse 
(Veiligheidsregio).  
 
Vooralsnog ontbreekt het aan spelregels of afspraken hoe om te gaan met gevolgbeperking. Wie is 
(eerst) aan zet (en is bevlogen genoeg?), welke partijen moeten betrokken worden en hoe komen we 
tot een goede dialoog? 

5.2 Instrumentarium: behoefte aan kader en (toepassing van de juiste) instrumenten 

Zoals eerder vermeld maken we bij instrumentarium een onderscheid tussen het beleidskader en 
instrumenten zoals bijvoorbeeld de normering, omgevingsvisies Watertoets en bouwvoorschriften en 
tools gericht op de toepassing van meerlaagsveiligheid  zoals MLV afwegingskader en kentallen.  

5.2.1 Beleidskader en instrumenten 
De basis voor bescherming tegen overstromingen vanuit rivieren en de zee is wettelijk geregeld door 
de aanleg van dijken, stormvloedkeringen en door ruimte te geven aan de rivier.  Met de 
implementatie en realisering van de nieuwe normering van de primaire keringen wordt het wettelijk 
vastgelegde beschermingsniveau bereikt voor het voorkomen van (grote groepen van) dodelijke 
slachtoffers en economische schade.  De tweede laag richt zich op het beperken van de gevolgen van 
een eventuele overstroming door een duurzame ruimtelijke inrichting van ons land. Bij het 
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vaststellen van de normen voor de primaire keringen is rekening gehouden met de economische 
schade (met ruimtelijke inrichting). In feite is daarmee bepaald wat de ondergrens is voor gevolgen 
als  gevolg van overstromingen. De wet zegt echter niets over het aanvullend beperken van de 
gevolgen. Regionale partijen zijn vrij  om in een regio (gezamenlijk) te bepalen wat zij een acceptabel 
risiconiveau vinden of een ambitie op te stellen ten aanzien van het beperken van de gevolgen bij 
nieuwbouw en onderhoud. Dit geeft enerzijds flexibiliteit, maar ook onduidelijkheid en willekeur. 
 
De Watertoets is een beschikbaar instrument dat tot doel heeft een integrale afweging rond het 
waterbelang van ruimtelijke ontwikkelingen te maken. Hierbij kunnen bijvoorbeeld 
waterbergingsnormen voor nieuwe ontwikkelingen worden meegegeven. In de praktijk gebeurt dit 
ten aanzien van gevolgbeperking bij overstroming/wateroverlast echter zelden en leidt het niet tot 
een andere afweging in de ruimtelijke inrichting. Waarbij op andere terreinen zoals regels worden 
meegeven in bouwschriften (zoals bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouw) 
ontbreken voorschriften voor overstromingen en wateroverlast. 
 
Hoewel er niet wordt gepleit voor een harde normen voor gevolgbeperking wordt wel gesteld dat er 
behoefte is aan een duidelijkere omschrijving (spelregels, kader) en richtinggevende principes voor 
de toepassing van gevolgbeperking, zodat er flexibele handelingsperspectieven geboden worden.  
Een duidelijk uitgangspunt hiervoor zou kunnen zijn dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet 
mogen leiden tot een toename van dodelijke slachtoffers of economische schade (waardoor de 
dijken extra versterkt of verhoogd moeten worden).  Eventuele aanvullende regelgeving ten aanzien 
van vitale en kwetsbare functies (bijvoorbeeld ziekenhuizen, elektriciteitsvoorziening, telecom/ICT, 
drinkwater) of ten aanzien van bouwvoorschriften kan tevens behulpzaam zijn. 
 
Tot slot is het zo dat er enkele locaties in Nederland al acceptatieniveaus opgesteld zijn voor 
buitendijkse ontwikkelingen (Rotterdam, provincie Flevoland). Dit zou ter inspiratie voor andere 
locaties kunnen dienen. 

5.2.2 MLV-tools 
Ui t de analyse van projecten, pilots en proeftuinen blijkt dat er een  groot aantal instrumenten 
beschikbaar is voor de toepassing van MLV. Toch voldoen deze maar ten dele. 
 
Er zijn tools die een afweging faciliteren zoals de MLV verkenner. Deze tools maken doorgaans 
inzichtelijk of investeringen in waterrobuuste inrichting op een bepaalde locatie kosten/baten 
efficiënt zijn, en dat blijkt dikwijls niet het geval als de vergelijking gemaakt wordt met de kosten 
voor een dijkversterking. Daarbij wordt er in de MLV verkenner van uit gegaan dat wanneer alle 
primaire keringen aan de norm voldoen, het risico acceptabel is en alle verdere maatregelen dus niet 
kosteneffectief zijn. Bovendien zijn tools vaak sectoraal ingestoken (alleen kijkend naar overstroming 
of wateroverlast). Hiermee kan dus geen gedegen, integrale afweging gemaakt worden ten aanzien 
van aanvullende maatregelen om de gevolgen van regionale overstromingen en wateroverlast te 
beperken.  Ook ontbreekt het aan één geïntegreerd reken instrumentarium voor neerslag en 
overstromingen vanuit regionale én primaire keringen. 
 
Daarnaast zijn er geen handvatten of instrumenten beschikbaar die de regionale partijen helpen bij 
het bepalen van het acceptabel risiconiveau of een ambitie.  En zijn er juist in het ruimtelijke domein 
-daar waar de afweging gemaakt zou moeten worden –  weinig beleidsinstrumenten die een 
gestructureerde en uniforme afweging mogelijk maken.  

5.3 Financiën: negatief plaatje wanneer laag 1 en laag 2 vergeleken worden 

Wanneer gekeken wordt de zogenaamde 'slimme combinaties' laten alle pilots zien dat de kosten 
van ruimtelijke ingrepen ten opzichte van maatregelen gericht op preventie in laag 1 hoger zijn.  



 

23 
 

Echter, dit gaat alleen op wanneer gekeken wordt naar risico op een overstroming (vanuit het 
primaire systeem).  Maatregelen gericht op gevolgbeperking voor overstromingen bieden dikwijls 
tegelijkertijd ook een bijdrage aan de beperkring van gevolgen  voor extreme wateroverlast en/of 
een overstroming vanuit een regionale kering (denk hierbij aan compartimentering, het op hoogte 
bouwen, kwetsbare apparatuur hoger plaatsen etc.). Deze bijdrage wordt vaak niet in het 
kostenplaatje meegenomen.  
 
Dit is ook het geval wanneer er al opgaven spelen in het ruimtelijke domein bij gebiedsontwikkeling 
kunnen vaak tegen geringe meerkosten ook maatregelen worden genomen gericht op 
gevolgbeperking. 
 
Daarbij komt dat voor laag 1 het Deltafonds beschikbaar is. Terwijl voor investeringen gericht op 
gevolgbeperking ofwel de beheerder van het object zelf moet  investeren,  of de investeringen 
moeten  door de gemeente of de provincie  worden gedragen. Bij de beheerder van het object vindt 
de afweging op bedrijfsniveau plaats en valt veelal negatief uit, een beschouwing van de 
maatschappelijke gevolgen en schade ontbreekt veelal (ook omdat er bij schade al snel gekeken 
wordt naar de overheid). Bij de gemeente of provincie moet  gewedijverd worden met andere 
belangen zoals zorg, onderwijs etc.  Zo ontbreekt het aan prikkels om te investeren.  

5.4 Kennis: niet of-of maar én -én 

Met betrekking tot de inhoud kan geconcludeerd worden dat maatregelen in laag 2 niet in plaats van 
maatregelen in laag 1 komen, maar vooral aanvullend zijn op preventie om de gevolgen te beperken. 
Tevens is het onderscheid tussen overstromingen door doorbraken van primaire keringen en 
overstromingen vanuit het regionale systeem en wateroverlast door extreme neerslag moeilijk te 
begrijpen voor mensen die niet uit de waterwereld komen. Maatregelen in laag 2 dienen vaak een 
meerledig doel, de ingrepen reduceren het gevolg van overstromingen en van extreme wateroverlast 
door regenval . Centraal zou daarom moeten staan hoe groot de geïntegreerde kans op 
wateroverlast/overstroming  is (dus ongeacht de herkomst van het water) voor een ruimtelijke 
functie en/of object.  De omslag in denken is gericht op het centraal stellen van de functie in plaats 
van het systeem. Onderstaande figuren visualiseren dit (bron Vitaal en Kwetsbaar, 2018). 
 

 
 
Ook kan er nog veel scherper worden aangegeven wat het effect is van ruimtelijke maatregelen 
(welke meerwaarde). Daarbij is het (visueel) inzichtelijk maken van het effect van ruimtelijke 
maatregelen van belang om bestuurders ook daadwerkelijk te doen besluiten.  
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Tot slot kan veel scherper worden aangegeven wat er vanuit gevolgbeperking gevraagd wordt aan de 
ruimtelijke ordening. Waar moet/kan men rekening mee houden. Voor parkeren, geluid, externe 
veilgheid etc. zijn allemaal duidelijke voorschriften voorhanden. Vanuit water kan duidelijker worden 
aangegeven waar rekening mee gehouden moet/kan worden. 

5.5 Communicatie: risicobewustzijn ontbreekt 

Met huidige normering van de primaire keringen is kans op overstromingen zover verkleind dat het 
politiek-bestuurlijk als acceptabel wordt beschouwd. Burgers en particulieren ervaren ons land als 
veilig en zijn zich niet bewust van een  bepaalde kans op overstromingen. De kans op overstromingen 
vanuit het regionale systeem of door extreme neerslag is veel groter dan de kans op een 
overstroming vanuit het primaire systeem. Dat maakt dat de kans op ‘water vanuit welke bron ook 
op een plek waar je het niet wil hebben’ een stuk groter is dan burgers denken of verwachten. Dat 
maatregelen in de ruimtelijke inrichting een goede bijdrage kunnen leveren aan de beperking van de 
gevolgen van dit  water komt nog niet duidelijk voor het voetlicht. In de huidige situatie worden door 
het beperkte risicobewustzijn kansen gemist in de ruimtelijk inrichting om de gevolgen van 
wateroverlast of overstromingen te beperken. Daarbij speelt ook de rolopvatting dat alle 
verantwoordelijkheid bij de overheid ligt en die wel tegemoet komt in het geval van schade.  Er kan 
veel duidelijker over de aanwezigheid van risico's worden gecommuniceerd, waardoor ook het 
urgentiegevoel om iets te doen aan gevolgbeperking wordt vergroot. 
 
Het gesprek over de inzet van maatregelen wordt vooral gescheiden gevoerd. Gescheiden vanuit de 
verschillende lagen: laag 1 is toch vooral van de waterbeheerder, laag 2 van de ruimtelijke ordening 
en laag 3 van de veiligheidsregio's. Terwijl een overkoepelend verhaal over risico's, kansen en 
maatregelen beter zou zijn. Daarnaast wordt er ook vanuit de inhoud apart gecommuniceerd over 
bijvoorbeeld waterveiligheid en externe veiligheid. Terwijl gevolgbeperking aan beide kan bijdragen!   
 
Urgentiegevoel wordt sterk vergroot wanneer daadwerkelijk een calamiteit optreedt. Zelfs wanneer 
een gebeurtenis ‘volgens de normen op mag treden kan door getroffenen overlast of ‘ontwrichting’ 
worden ervaren. Denk daarbij aan de recente voorbeelden van wateroverlast door extreme neerslag 
(mei  2018). Het beperken van grote schade en maatschappelijke ontwrichting is één van de 
belangrijke drijfveren om in te zetten op laag 2 en laag 3 binnen meerlaagsveiligheid   toe te passen. 
Toch komt dit maar weinig aan de orde in de verschillende pilots (overigens wel bij de 
Adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort).   
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Bijlage 1 
Geleerde lessen 

 
Governance 
Positief: 

• Enthousiaste trekkers en meeliften op lopende ontwikkeling zorgt voor draagvlak en 
versnelling 

• Ga niet schuiven met verantwoordelijkheden maar maak wel aan voorkant expliciet wie 
waarvoor aan zet is 
 

Te verbeteren: 
• Niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor invulling laag 2. Regie en eigenaarschap 

ontbreekt. 
• Toepassing van laag 2 is niet eenduidig maar wordt in iedere pilot op eigen wijze ingevuld 
• Afstemming Rijk en regio vindt niet altijd goed plaats. Niet duidelijk wat vanuit Rijk dan wel 

regio verwacht kan worden 
• Woud aan initiatieven. Veel naast elkaar en niet afgestemd (Citydeals, DP, Herijking Vitaal, 

MLV) 
• Verwachting private partij dat publieke partij aan de lat staat  
• Gescheiden werelden van stedelijk water, regionaal en primair systeem, en van waterwereld 

vs veiligheids(regio)wereld 
 
Instrumentarium 
Positief: 

• Visualisaties helpen bij begrip en besluitvorming  
• Assetmanagement benadering nog weinig toegepast maar biedt wel mogelijkheden 

 
Te verbeteren: 

• Het ontbreekt aan een gedragen  bestuurlijk kader: wat is wel/niet acceptabel aan restrisico  
in laag 2 

• Bij nieuwbouw / onderhoud/ vervanging worden geen eisen tav wateroverlast/ 
overstromingen opgelegd (wel een kans) 

• Waterbezwaar nog nauwelijks een plek in POVI, GOVI 
• Gebrek aan ruimtelijke instrumenten 
• Separate tools voor neerslag, primaire en regionale overstromingen 

 
Financiën 
Positief: 

• Meeliften met  toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en regulier onderhoud zorgt voor 
verlaging van kosten 
 

Te verbeteren: 
• Maatregelen in laag 1 altijd kosteneffectiever wanneer alleen gekeken wordt naar veiligheid 

(kosten dijkversterking vs. kosten maatregelen laag 2) 
• Investeringen en baten liggen niet altijd bij dezelfde partij dit bemoeilijkt de discussie 
• Nadruk op extra kosten, baten vaak niet goed inzichtelijk. KBA ook meestal negatief  
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Inhoud 
Positief: 

• Zoeken naar maatregelen in laag 2 zorgt voor toename kennis en beter onderbouwde 
oplossing (ook in laag 1) 

• Meeliften met  toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zorgt voor meer ruimte en draagvlak 
en verlaging van kosten 

• Onderscheid in aanpassen bestaande inrichting en nieuwe inrichting werkt goed 
 

Te verbeteren: 
• Focus op laag 2 in plaats van laag 1 werkt niet. Alleen aantrekkelijk als aanvullend  
• Onderscheid wateroverlast en overstromingen niet duidelijk voor buitenstaanders en zorgt 

voor verwarring 
• Bijdrage/effect van maatregelen laag 2 niet atijd goed inzichtelijk te maken 

 
Communicatie 
Positief: 

• Een helder verhaal met handelingsperspectief 
• Communicatie over risico's ten tijde van ontwikkeling 

 
Te verbeteren: 

• Het ontbreekt aan heldere verhaallijn en een toekomstperspectief: waarom is er nog iets 
extra's nodig bovenop normen 

• Bewustzijn ten aanzien van overstromingen is laag 
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Bijlage 3 
Instrumenten uit rapportage STOWA 
 

MLV instrumentarium (ook MLV-tool genoemd) bestaat uit een rekeninstrument, bedoeld om 
overstromingsrisico’s in beeld te brengen, en aan de hand van een schematisatie van de MLV-
maatregelen de baten (vermeden risico) in te schatten.  
 
MLV afwegingskader hiermee kunnen meerdere criteria worden gewogen, zoals kosten en baten van 
de maatregelen, de (resterende) risicokosten, en overige waarden. Niet enkel kosten worden 
beschouwd, ook andere waarden en overwegingen kunnen in het afwegingskader worden benoemd 
en gewaardeerd. Hierdoor kunnen voor- en nadelen van de MLV-maatregelen integraal worden 
beschouwd. 
 
MLV Verkenner: een webapplicatie (website) die snel op een eenvoudige manier inzichtelijk maakt 
wat de overstromingsrisico’s zijn in een door de gebruiker ingetekend gebied. Verder wordt er een 
eerste schatting gedaan over de haalbaarheid van laag 2 en 3 maatregelen. 
 
Kentallen van de kosten van de MLV maatregelen zijn beschikbaar (uit 2013).  
 
Kansrijkdomkaarten geven inzicht in waar een maatregel te overwegen valt gezien de waterdiepte, 
hoeveel winst de maatregel oplevert in termen van percentage geëvacueerden of vermeden 
economische schade, waar stroomsnelheden of overstromingsduur beperkingen op kunnen leveren 
en of de maatregel economisch gezien uit kan. Toepasbaar bij bepalen randvoorwaarden en kaders 
voor concrete nieuwbouw- en herstructureringsplannen. 
 
Schetsend/interactief ontwerpen: toepasbaar als praktijk- en expertkennis bij elkaar gebracht moet 
worden voor een concrete uitwerking van een (lokale of regionale) opgave. Ook de waterwereld en 
de RO-wereld komen zo met elkaar in gesprek. Hoewel deze ‘creatieve sessies’ altijd tijd en geld 
kosten, is het belangrijk om een dergelijk onderdeel van het ontwerpproces pragmatisch en 
structureel te maken en te borgen in de procedure(s) voor ruimtelijke ontwikkeling.  
(Bron: Deltafact MLV – Meerlaagsveiligheid in de praktijk) 
 
Watertoets: wordt gebruikt om te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en 
op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante 
ruimtelijke plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. Het is niet een toets achteraf, 
maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in 
gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Het waterschap kijkt of in een ruimtelijk plan 
voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse en geeft een wateradvies. De 
watertoets, die ervoor zorgt dat water genoeg aandacht krijgt in ruimtelijke plannen, is verankerd in 
onder andere het Bestuursakkoord Water (Besluit Ruimtelijke Ordening), maar is niet opgenomen in 
de Omgevingswet. 
(Bronnen: www.dewatertoets.nl en Helpdesk Water) 
 
Klimaateffectatlas geeft geografisch inzicht in dreigingen (orde grootte van effecten): Hoe diep 
overstroomt mijn gebied? Liggen er kwetsbare functies in het overstroombare gebied? Moet ik 
rekening gaan houden met bodemdaling? Hoeveel weken per jaar kan ik in de toekomst hittestress 
verwachten? 
(Bron: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/hulpmiddelen/klimaateffectatlas) 
 
Handreiking Stresstest is een hulpmiddel bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar de 
klimaatbestendigheid van bebouwd gebied en naar mogelijke maatregelen om de leefomgeving aan 
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te passen aan het veranderende klimaat, volgens de generieke uitgangspunten zoals die zijn 
afgesproken door de partners van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. De 
Stresstest moet antwoord geven op waar de kwetsbare plekken zijn voor overstromingen, 
wateroverlast, droogte en hitte en welke adaptatiemaatregelen genomen kunnen worden.  
(Bron: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/stresstest/handreiking) 
 
De LIR-studie is een methodiek, waarbij locaties worden geïdentificeerd waar het door het treffen 
van maatregelen in de ruimtelijke inrichting of de rampenbestrijding mogelijk is om een minder 
strenge eis aan de waterkering te stellen en toch te voldoen aan de basisveiligheidseis voor alle 
inwonenden. Dit kan vooral in gebieden waar de omvang van de dijkversterking met name wordt 
bepaald door het realiseren van het basisveiligheidsniveau van een of meerdere kleine kernen voor 
het gehele gebied. Deze methode is een hulpmiddel voor het bestuur van het waterschap om tot een 
keuze voor combinaties van maatregelen in de verschillende veiligheidslagen te komen om zo 
kosteneffectief aan de eis voor basisveiligheid in een gebied te voldoen. 
(Bron: Kansen voor MLV, verkenning voor 5 normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald 
door basisveiligheid door enkele dominante buurten, Kolen en Zethof, 2015) 
 
MijnOverstromingsrisicoProfiel berekent de overstromingsrisico’s en waterstanden voor een exacte 
locatie, uitgaande van een doorbraak van primaire of regionale keringen of wateroverlast. Ook is het 
mogelijk om met MijnOverstromingsrisicoProfiel te berekenen of maatregelen om het 
overstromingsrisico te verminderen kosteneffectief zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bekaden of 
ophogen van het terrein, het tijdig afschakelen van processen of het evacueren van goederen. 
(Bron: https://www.hkv.nl/nl/producten/mijnoverstromingsrisico-profiel/) 
 
Niet uit STOWA rapport: 
Handreiking Impactanalyse Wateroverlast en Overstromingen veiligheidsregio's brengen de impact 
van ernstige wateroverlast en overstroming in beeld. Door - samen met betrokken partijen - 
verschillende vragen te beantwoorden, komt de veiligheidsregio tot een analyse van de impact (bron: 
https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Impact-van-wateroverlast-en-overstroming-bepalen-via-
infographic.aspx) 
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Bijlage 4 
Handreiking provincie Noord-Holland 
 

 


