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BIJLAGE 3A  Advies werkgroep gevolgbeperking overstromingen 

 

 

 

De stuurgroep Deltaprogramma constateerde in november 2017 dat er te weinig 

aandacht is voor gevolgbeperking via ruimtelijke inrichting bij een mogelijke 

overstroming (laag 2 van meerlaagsveiligheid). Overstromingsrisico’s spelen 

nauwelijks een rol bij besluiten rondom ruimtelijke ontwikkelingen. Om te zorgen 

dat gevolgbeperking een volwaardig onderdeel wordt binnen het Deltaprogramma 

heeft de stuurgroep een tijdelijke werkgroep ‘gevolgbeperking overstromingen’ in 

het leven geroepen om te komen met een advies met concrete acties en wie 

hiervoor verantwoordelijk is. Het advies is toegevoegd in bijlage 3b. 

 
De leden van de stuurgroep worden gevraagd om: 

 

1. In te stemmen met het advies van de werkgroep. Kern van het advies is:  

 Waterrobuust en klimaatbestendig bouwen is een voorwaarde voor een 

duurzame ontwikkeling van Nederland. Deze voorwaarde, die al zijn 

beslag heeft in de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, moet in 2020 zijn 

verankerd in beleid en in concrete handelen. 

 Klimaatadaptatie omvat ook maatregelen om de gevolgen van een 

overstroming of zeer ernstige wateroverlast via de ruimtelijke inrichting 

zoveel mogelijk te beperken.  

 Gevolgbeperking overstromingen dient hiervoor te worden meegenomen 

in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen maar ook bij herstructureringen, 

beheer en onderhoud, (bedrijfs)investeringen en het opstellen van 

calamiteitenplannen van zowel publieke als private partijen.  

 Hiervoor is het in ieder geval nodig dat:  

o Gevolgbeperking voor overstromingen volwaardig onderdeel wordt 

van het gebiedsgericht uitwerken van de eerste drie ambities van het 

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: de stresstest, de 

risicodialoog/ambitiebepaling en het komen tot maatregelen. Hierbij 

is een koppeling tussen ‘laag 2’ en ‘laag 3’ (impactanalyses van de 

veiligheidsregio’s), een koppeling met de nationale aanpak Vitaal en 

Kwetsbaar en met de aanpak voor wateroverlast nodig; 

o gevolgbeperking wordt geborgd in beleid en regelgeving zodat er 

heldere beleidskaders komen over het acceptatieniveau van gevolgen 

en een (liefst juridisch afdwingbaar) instrumentarium:  

 Rijk, provincies en gemeenten zorgen voor verankering in alle 

omgevingsvisies, zodat (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen niet 

leiden tot een toename van slachtoffers en/of economische 
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schade voor zover redelijkerwijs mogelijk. Waterbeheerders 

moeten een actieve rol spelen in de nadere uitwerking van de 

omgevingsvisies in plannen en programma’s. 

 In de lopende BZK-verkenning naar mogelijk aanvullende 

(bouw)regelgeving wordt ook het thema ‘gevolgbeperking voor 

overstroming’ meegenomen. 

 Het is essentieel dat gevolgbeperking zich niet beperkt tot de publieke 

partijen; het is een gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid van 

publieke én private partijen, zoals de vitaal en kwetsbare sectoren, 

projectontwikkelaars en woningcorporaties.  

 
2. Actief te zorgen dat de eigen achterban ‘gevolgbeperking overstromingen’ als 

volwaardig onderdeel van het Deltaprogramma in beleid en handelen oppakt, 

waaronder de verankering in omgevingsvisies/-plannen.  

 

3. Om ‘gevolgbeperking overstromingen’ in het vervolg definitief onder te 

brengen bij de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie.  

 

Toelichting 
Zorgen voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van ons land, 

zodat de gevolgen van een mogelijke overstroming beperkt blijven, is onderdeel 

van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. In deze deltabeslissing is 

opgenomen dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en 

waterrobuust is ingericht voor wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen en 

dat bij (her)ontwikkelingen geen extra toename van schade en slachtoffers 

ontstaat voor zover redelijkerwijs haalbaar. Ook moeten de nationale vitale en 

kwetsbare functies uiterlijk in 2050 beter bestand zijn tegen overstromingen. 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2020 klimaatbestendig 

en waterrobuust handelen in hun beleid vastgelegd. 

 

Gevolgbeperking door ruimtelijke maatregelen zodat overstromingsrisico’s niet 

toenemen, dient ook de waterveiligheid. Het nieuwe waterveiligheidsbeleid van de 

deltabeslissing Waterveiligheid is gebaseerd op een risicobenadering. Bij het 

bepalen van de hoogte van de nieuwe waterveiligheidsnorm is gekeken naar de 

kansen én de gevolgen. Voor de waterveiligheid achter de dijk maar ook 

buitendijks is het belangrijk om in de ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden 

met het overstromingsrisico en door maatregelen de gevolgen van een 

overstroming te beperken. Dit sluit aan bij de meerlaagsveiligheidsbenadering (in 

2009 in het Nationaal Waterplan geïntroduceerd met het realiseren van een 

duurzame ruimtelijke inrichting in ‘laag 2’). Doen we dit niet, dan neemt het risico 

toe doordat de gevolgen (schade en slachtoffers) toenemen. Dit kan ertoe leiden 

dat we de dijken steeds opnieuw moeten versterken, om de kans te beperken en 

zo het overstromingsrisico gelijk te houden. Dit is voor een veilig en leefbaar 

Nederland op de lange termijn een moeilijk houdbare strategie. Daarnaast is 

belangrijk om te beseffen dat 100% waterveiligheid niet bestaat. Mocht het toch 

misgaan, dan zorgt een klimaatadaptieve inrichting ervoor dat de schade na een 

overstroming beperkt blijft en de hersteltijd korter is.  
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Gevolgbeperking overstromingen in ‘laag 2’ komt tot nu toe niet echt van de 

grond. We wanen ons veilig achter de dijken; de urgentie om gevolgen van een 

mogelijke overstroming te beperken door in de ruimtelijke inrichting hier rekening 

mee te houden, wordt daarom door weinig partijen ervaren.  

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is ‘gevolgbeperking overstromingen’ wel 

één van de vier thema’s maar de afgelopen jaren lag de prioriteit bij 

wateroverlast en hitte. In het Deltaplan waterveiligheid ligt de focus op preventie 

(laag 1 van meerlaagsveiligheid), alhoewel in sommige gebieden het concept van 

een overstroombare dijk of het aanwijzen van een overloopgebied wel aanleiding 

kan zijn om het achterliggende gebied waterrobuust in te richten.  

 

Een tijdelijke werkgroep heeft afgelopen jaar diverse bestaande onderzoeken en 

pilots geanalyseerd en de ervaringen van de City Deal Klimaatadaptatie 

(werkgroep meerlaagsveiligheid) benut. Er heeft afstemming plaatsgevonden met 

een klankbordgroep en met de Stowa. Op het Deltacongres is een deelsessie 

georganiseerd, waarbij aan de deelnemers is gevraagd te reflecteren op een 

conceptadvies.  

  

De werkgroep werd voorgezeten door Anouk te Nijenhuis en (vanaf augustus 

2018) Bart Kornman (DGWB). De overige leden waren Nick van Barneveld 

(gemeente Rotterdam), Dianne Laarman (provincie Overijssel), Rob Koeze 

(Waternet), Anke van Houten (Unie van Waterschappen), Carina Verbeek (RWS, 

lid nationaal team Ruimtelijke adaptatie) en Lilianne van Sprundel (staf 

deltacommissaris).  


