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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

In het rapport 'Gecontroleerd Overstromen' van de Commissie
Noodoverloopgebieden wordt geadviseerd om voor de Rijn de Rijnstrangen en
Ooijpolder en voor de Maas het oostelijke deel van de BeerscheOverlaat als
noodoverloopgebied aan te wijzen.
Op het advies en de bijbehorende achtergrond rapporten is commentaar
gegeven vanuit verschillende organisaties. Een belangrijk deel van dit
commentaar wijst op onvolkomenheden in de kosten-baten analyse die in het
advies is opgenomen. Daarom is door DGW aan RIZA gevraagd om op korte
termijn een verbeterslag op deze kosten-baten analyse uit te voeren. Deze
verbeterslag wordt uitgevoerd in twee fasen:
fase 1 (2002):

correctie van de belangrijkste onvolkomenheden in de kosten
en baten op basis van het bestaande cijfermateriaal;

fase 2 (2003):

aanvullende analyses van de rivierkundige effectiviteit van
verschillende mogelijke inrichtingsvarianten van de
noodoverloopgebieden.

Daarnaast wordt binnen de Rijksprojecten procedure (start waarschijnlijk 2003)
een volwaardige MKBA voorzien die zich richt op de voorkeursgebieden (zie
boven) en second best gebieden van de Commissie (Land van Maas en Waal
en Duivense Broek), waarbij expliciet de rivierkundige effectiviteit van
verschillende inrichtingsvarianten bestudeerd wordt.
Dit memo betreft de activiteiten van de eerste fase: het consistent presenteren
van de in het advies gepresenteerde kosten en baten in relatie tot de
voorgestelde maatregelen. Het betreft geen volledig overzicht van alle
mogelijke gebieden cq mrichtingsvarianten.

1.2

Doorgevoerde verbeteringen

De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van eerdere kosten - baten
beschouwingen zijn:
een aangepaste raming van de investeringskosten;
een aangepaste inschatting van de baten op basis van
•
•
•
•

kosten-baten analyse noodoverloopgebieden (12/2002)

realistisch geachte nulscenario's (op basis van expert judgement);
het expliciet meenemen van restrisico's (afvoeren waarvoor het
voorgestelde bergingsvolume onvoldoende is);
een 'oneindig' lange levensduur waarover de kosten en baten van
noodoverloopgebied berekend worden;
het meenemen van economische groei binnen en buiten de
noodoverloopgebieden.

5

1.3 Leeswijzer
De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de
uitgangspunten en afbakening die gehanteerd zijn bij het opstellen van deze
kosten-baten analyse besproken. In hoofdstuk 3 worden de
(bedrijfseconomische) kosten van de inrichting en van het onderhoud en
beheer van de noodoverloopgebieden gepresenteerd. In hoofdstuk 4 wordt de
schade die kan ontstaan binnen en buiten de noodoverloopgebieden
besproken. Hoofdstuk 5 behandelt de niet-ge.monetariseerde effecten van
aanwijzing, inrichting en inzet van noodoverloopgebieden. In Hoofdstuk 6
worden de kosten van noodoverloopgebieden afgezet tegenover de baten van
noodoverloopgebieden. Deze baten bestaan uit de vermeden
overstromingsschade, d.w.z. de overstromingsschade die zou ontstaan wanneer
geen noodoverloopgebieden zouden worden ingesteld en die voorkomen kan
worden met de instelling van de noodoverloopgebieden.
Overstromingssituaties waarvoor noodoverloopgebieden geen soelaas bieden,
worden hier dus niet belicht. Tenslotte sluit hoofdstuk 7 af met enkele
voorlopige conclusies. Deze conclusies moeten nog door nader onderzoek
gevalideerd worden.
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2 Uitgangspunten en afbakening

2.1

Locaties

Voor noodoverloopgebieden zijn diverse varianten beschikbaar, zowel wat
locatie als inrichting betreft. Uit de negen door de Commissie beschouwde
gebieden zijn uiteindelijk de Rijnstrangen, Ooijpolder en het oostelijk deel van
de BeerscheOverlaat door de Commissie geadviseerd. Als second best
gebieden adviseert de commissie voor Rijnstrangen het oostelijk gedeelte van
Land van Maas en Waal en voor de Ooijpolder Duivense Broek.
Binnen het kader van het memo wordt uitsluitend gekeken naar de drie
voorkeursgebieden van de Commissie. Alleen waar het de kosten betreft wordt
kort stilgestaan bij het effect op de investeringskosten van een keuze voor de
second best gebieden.

2.2 Inrichting en varianten
Wanneer de keuze van de locatie van een noodoverloopgebied eenmaal is
gemaakt, dan kan deze op verschillende manieren worden ingericht en
vervolgens op kosten worden gezet. Hierbij ligt het voor de hand om een
onderscheid te maken in de inrichtingskosten die strikt noodzakelijk zijn om het
noodoverloopgebied effect te laten hebben (effectiviteit) en inrichtingskosten
die gemaakt worden om de schade binnen het noodoverloopgebied te
beperken ('efficiency').
Inrichtingskosten ten behoeve van de effectiviteit

Bij deze categorie kosten kan gedacht worden aan dijkverhoging boven (het
inlaatpunt van) het noodoverloopgebied, omdat zonder deze dijkverhoging de
hoogwatergolf al voor het noodoverloopgebied over de dijk zou kunnen lopen.
Het aanleggen van een inlaat heeft ook positief effect op de effectiviteit van
het noodoverloopgebied omdat de hoogwatergolf beter afgetopt kan worden.
Bij een variabele inlaat is deze sturing het grootst.
Inrichtingskosten ten behoeve van de efficiency

Bij deze categorie kosten kan gedacht worden aan maatregelen die tot doel
hebben om de schade die ontstaat binnen het noodoverloopgebied bij inzet te
beperken. Gedacht kan worden aan kosten voor dijken om het water binnen of
buiten een begrensd gebied te houden. Deze begrenzing kan een gedeelte van
de dijkring betreffen of kan er voor zorgen dat bijvoorbeeld woonkernen
beschermd worden bij de inzet van het noodoverloopgebied.
De inrichtingsmaatregelen (kosten) ten behoeve van de efficiency kunnen ook
effect hebben op de effectiviteit van de noodoverloopgebieden. Zo kan
bijvoorbeeld door het omdijken van woonkernen het volume van het
noodoverloopgebied afnemen en het noodoverloopgebied daardoor minder
schade elders voorkomen (effectiviteit).
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Varianten

Een absolute minimumvariant voor noodoverloopgebieden kan (theoretisch)
bestaan uit het enkel aanwijzen van noodoverloopgebied maar geen
voorzieningen treffen (zie ook de discussie rondom 'ad-hoc' overloop in bijlage
1). Andere varianten voorzien in (een combinatie van) het bouwen van in- en
uitlaatwerken, het omdijken van woonkernen, het verhogen van omringende
dijken en/of het aanleggen van compartimenteringdijken.
Binnen het kader van dit rapport wordt aangesloten bij de inrichtingsvarianten
zoals gehanteerd door de Commissie. Deze voorzien in een verregaande
inrichting van het gebied met in- en uitlaatwerken, omdijking van het
noodoverloopgebied en facultatief omdijking van woonkernen.

2.3

Kostenramingen

De in dit rapport gehanteerde kostenramingen van de noodoverloopgebieden
zijn gebaseerd op kengetallen zoals die zijn gehanteerd in de
achtergrondrapporten ten behoeve van het advies van de Commissie. Om een
goede indruk te krijgen van de werkelijke kosten is een meer gedetailleerde
raming nodig op basis van uitgewerkte ontwerpen. Deze ontwerpen worden
pas tijdens het besluitvormingstraject vastgesteld. De hiervoor benodigde
activiteiten zijn al kort omschreven in bijlage 4.

2.4

Rivierkundige effectiviteit

Belangrijk punt is dat de rivierkundige effectiviteit van noodoverloopgebieden
een nadere uitwerking behoeft. Het systematisch onderbouwen van de
effectiviteit is niet alleen noodzakelijk voor een goede inschatting van de
monetaire (economische) baten, maar ook voor een inschatting van hoeveel
menselijk leed en maatschappelijke ontwrichting voorkomen zou kunnen
worden door aanwijzing en inrichting van noodoverloopgebieden.
Tot op heden is de rivierkundige effectiviteit vooral gebaseerd op
effectiviteitsberekeningen bij extreme afvoeren, deze effectiviteitsberekeningen
zijn vervolgens visueel vertaald en beschreven in de verschillende
achtergrondrapporten.

2.5

Onzekerheden

Binnen dit memo wordt geen rekening gehouden met onzekerheden en andere
faalmechanismen, zoals afvoerverdelingen over de splitsingspunten, golfoploop
of wind.
Overstromingen kunnen ontstaan als gevolg van andere factoren dan
bovenmaatgevende afvoeren alleen. De Commissie heeft de verschillende
factoren in een tabel in haar advies opgenomen. Hieruit valt echter niet op te
maken in hoeverre noodoverloopgebieden een bijdrage leveren aan het
verminderen van deze andere overstromingsoorzaken en hoe deze bijdrage zich
verhoudt ten opzichte van andere maatregelen.
Bij de baten wordt er overigens van uitgegaan dat de zwakke schakels in de
dijkringen en de onzekerheden rondom het splitsingspunt zijn opgelost.

kosten-baten analyse noodoverloopgebieden

(12/2002)

8

2.6

Normering

Voor het inschatten van de baten van noodoverloopgebieden is uitgegaan van
de huidige normering en veiligheidsbenadering. Er wordt uitgegaan van
onderscheid tussen structurele maatregelen en noodmaatregelen zoals
overloopgebieden. Dit betekent dat dijkverhoging geen alternatief voor
noodoverloopgebieden is (want dijkverhoging verhoogt de norm en verkleint
het restrisico) en zodanig ook niet wordt beschouwd. Dit betekent ook dat de
kans dat een noodoverloopgebied wordt ingezet op 1/1250 jaar wordt
verondersteld. '

2.7

Maatschappelijke

versus bedrijfseconomische

kosten en baten

Het doel van dit memo is om een consistente weergave te voorzien van de
maatschappelijke kosten en baten van door de Commissie
Noodoverloopgebieden voorgestelde noodoverloopgebieden. Dit betekent dat
er in de MKBA een aantal correcties doorgevoerd dienen te worden op de
kosten en de baten. Relevant zijn de BTW-betalingen, die niet in de kosten van
een MKBA thuishoren omdat zij vanuit maatschappelijk perspectief niet de
waarde van schaarsegoederen vertegenwoordigen. Dit betekent ook dat voor
de begrotingsdoeleinden de investeringskosten inclusief BTW gepresenteerd
worden (hoofdstuk 3) en ten behoeven van de KBA-afweging exclusief BTW
(hoofdstuk 6).
De schadebedragen en de kosten voor onderhoud en beheer zijn niet
gecorrigeerd voor BTW enlof andere heffingen die niet thuis horen in een
MKBA.

, Verondersteld wordt dat de aanwezige waakhoogte dient om andere faalmechanismen en
onzekerheden op te vangen.
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3 Kosten

3.1

Kosten genoemd in het advies

De Commissie Noodoverloopgebieden presenteert voor de door haar
geselecteerde drie noodoverloopgebieden een kostenpost van 1,25 miljard
euro. Hierbij is uitgegaan van een bergingsvolume voor de Rijn van circa 200
Mm3 (Ooijpolder 120 Mm3 en Rijnstrangen 90 Mm3) en voor de Maas van
100 Mm3 (oostelijk gedeelte van de Beersche Overlaat).

3.2

Aangepaste kostenraming

voorkeursvariant

Uit de onderliggende kostenramingen van het WL (mei 2002) en HKV (juni
2002) blijkt dat de door de Commissie gepresenteerde kostenramingen inclusief
een kostenpost is voor contant gemaakte onderhoud- en beheerskosten over
een periode van 50 jaar. Bovendien is bij de kostenramingen uitgegaan van de
investeringskosten voor de gehele Beersche Overlaat terwijl de commissie
slechts het oostelijk gedeelte van de Beersche Overlaat als noodoverloopgebied
opneemt in haar advies. Daarnaast zijn, vergeleken met de kosten voor
onderhoud en beheer van dijken die in het kader van de Spankrachtstudie zijn
opgegeven door de UvW en de percentages voor onderhoud en beheer van
kunstwerken zoals die door de Bouwdienst gehanteerd worden, de jaarlijkse
kosten voor onderhoud en beheer aan de hoge kant.
Zonder afbreuk te doen aan het inrichtingsniveau van de
noodoverloopgebieden leidt dit voor de voorkeursoptie van de Commissie tot
de volgende aangepaste kostenschatting.
Tabel 1: Benodigde investeringen voorkeursvariant Commissie
Noodoverloopgebieden (met en zonder omdijking woonkernen,
euro, inclusief BTW)
Rijn
Rijnstrangen

Ooijpolder

Totaal

in miljoen

Maas

Totaal Rijn

Beersche

en Maas

Overlaat
Oost
Inlaat
Dijkverhoging

bij

50

50

100

60

160

-

22

22

26

48

135

114

249

80

329

2

2

4

13

17

187

188

375

179

554

-

56

56

69

125

187

244

431

248

679

inlaatwerk'
Omdiiking

NOG

Uitlaatwerken

2

Totaal zonder
omdiiklne

woonkernen

Omdijken

grote

woonkernen
Totaal met omdijking
woonkernen
Bron: WL 2002, HKV 2002, nabewerking
1
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van de bestaande dijken

2

De kosten van uitlaatwerken

zijn slechts een fractie van de kosten van inlaatwerken.

inlaat dient in een korte tijd een grote hoeveelheid

Een

water in te kunnen laten en dient goed

regelbaar te zijn. Het uitlaten van water is minder aan tijdsdruk onderhevig

en een uitlaatwerk

hoeft minder regelbaar te zijn.

De benodigde investering voor de door de Commissie geadviseerde
noodoverloopgebieden bedraagt dus circa 700 miljoen euro met omdijking van
woonkernen en circa 550 miljoen euro zonder omdijking van woonkernen.
Deze combinatie is een van de goedkoopste combinaties van de beschouwde
noodoverloopgebieden.
Bovenop de investeringskosten zijn de kosten voor onderhoud en beheer in
totaal ingeschat op circa 5 miljoen euro per jaar (circa 3 miljoen euro voor de
Rijn en 2 miljoen euro voor de Maas).
Bij het ramen van de kosten van de noodoverloopgebieden ten behoeve van
het advies van de Commissie is uitgegaan van de constructie van nieuwe
dijken. Deze keuze is gemaakt omdat de ramingen gemaakt zijn zonder
veldonderzoek en het onbekend is in hoeverre bestaande dijken verhoogd
kunnen worden voor de inrichting van het noodoverloopgebied. De rapportage
van WL geeft wel een inschatting van de kosten die bespaard zouden kunnen
worden indien maximaal gebruik gemaakt zou kunnen worden van bestaande
dijken. In de voorkeurscombinatie van de Commissie bedraagt dit circa 100
miljoen euro.

3.3

Aangepaste kostenraming

2nd best variant

In de onderstaande tabel zijn de investeringskosten weergegeven die gemaakt
moeten worden indien gekozen wordt voor de twee second best gebieden voor
de Rijn. Voor de Maas heeft de Commissie geen second best gebied
geadviseerd; daarom zijn de voor de Maas de kosten van de BeerscheOverlaat
oost wederom in dit overzicht opgenomen.
Tabel 2: Benodigde investeringen 2nd best optie Commissie
Noodoverloopgebieden (met en zonder omdijking woonkernen.
euro, inclusief BTW)
Riin
Land van

Duivense

Maas en Waal

Broek

Totaal

Dijkverhoging

bij

Maas

Totaal Rijn

Beersche

en Maas

Overlaat

Oost
Inlaat

in miljoen

Oost'
50

50

100

60

160

100

57

157

26

183

57

69

126

80

206

2

2

4

13

17

209

178

387

179

566

272

17

289

69

358

481

195

676

248

924

inlaatwerk
Orndiikina

NOG

Uitlaatwerken
Totaal zonder
omdllking woonkernen
Omdijken

grote

woonkernen
Totaal met omdijking
woonkernen
Bron: WL 2002, HKV 2002, nabewerking
1 Voor
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Uit deze tabel blijkt dat de investeringskosten voor het Land van Maas en Waal
(90 Mm3) met bescherming van woonkernen aanmerkelijk hoger zijn dan die
voor de voorkeursvariant Rijnstrangen (90 Mm3). Zonder bescherming van
woonkernen vallen de kosten gelijk uit. Ook de kosten van Duivense Broek zijn
vergelijkbaar met de kosten van de Ooijpolder. Door Duivense Broek met
Rijnstrangen te combineren ontstaat de mogelijkheid om 74 miljoen euro te
besparen op bovenstaande kosten (WL 2002)2. De totale kosten voor beheer
en onderhoud van de second best gebieden zijn vergelijkbaar met de kosten
voor beheer en onderhoud voor de voorkeursgebieden.
AI met al kan op basis van bovenstaande twee tabellen geconcludeerd worden
dat bij een keuze voor een van de second best gebieden als alternatief voor een
van de voorkeursgebieden in het voordeligste geval de totale
investeringskosten gelijk blijven en in het nadeligste geval deze toenemen met
200 tot 300 miljoen euro.

2

Het water naar Duivense Broek wordt aangevoerd uit de Bovenrijn middels een kanaal .Als

Rijnstrangen ook noodoverloopgebied wordt. dan vervalt de noodzaak voor een deel van dit kanaal;
het water kan dan middels het geïnundeerde Rijnstrangen worden aangevoerd.

kosten-baten analyse noodoverloopgebieden (12/2002)
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4 Schadeberekeningen

4.1

Schadedefinities

De volgende categorieën schade kunnen onderscheiden worden:
directe monetaire overstromingsschade:
1. schade aan kapitaalgoederen (gebouwen, inboedels, vervoersmiddelen,
productiemiddelen, infrastructuur etc.):
2. schade als gevolg van productiever/ies/inkomensderving binnen het
overstroomde gebied:
3. evacuatiekosten;
4. schade als gevolg van het doorsnijden van aan- en afvoerroutes;
5. schade als gevolg van kwelstromen rondom het geïnundeerde
(noodoverloop) gebied;
indirecte monetaire overstromingsschade:
1. schade bij toeleveranciers/afnemers buiten het overstroomde gebied
niet-monetaire overstromingsschade:
1. slachtoffers;
2. psychische schade van evacuaties;
3. schade aan natuur, landschap of cultuur;
4. schade aan het milieu.
overige schade:
1. planschade als gevolg van aanwijzing van noodoverloopgebieden;
2. 'schaduwschade' (waardevermindering woningen en bedrijven in het
noodoverloopgebied als gevolg van aanwijzing)
In dit hoofdstuk wordt enkel uitgegaan van de eerste twee categorieën van de
monetaire overstromingsschade. Deze schade kan zich zowel binnen als buiten
het noodover/oopgebied voordoen. Hier gekeken naar de overstromingsschade
die door de instelling van noodoverloopgebieden (geheel of gedeeltelijk) kan
worden voorkomen'. Deze schadeposten zijn overgenomen uit WL 2002 en
HKV 2002. Deze zijn berekend met behulp van de HlS Schade en
Slachtoffermodule versie 01.
Evacuatiekosten spelen wel mee maar tot nu toe is het nog niet duidelijk in
hoeverre noodoverloopgebieden de eventuele totale evacuatiekosten
verminderen (zie ook hoofdstuk 5).
De schade als gevolg van het doorsnijden van aan- en afvoerroutes kan moeilijk
of niet in beeld gebracht worden; deze zal sterk afhankelijk zijn van het
precieze overstromingsscenario en kan vooralsnog enkel als eventuele PM-post

, Zo wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de schade die kan ontstaan in het onbedijkte gedeelte van
de Maas. Deze schade kan immers niet met de instelling van de voorgestelde noodoverloopgebieden
worden voorkomen.

kosten-baten analyse noodoverloopgebieden
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in een KBA worden opgenomen Deze dienen op een later moment ingeschat te
worden.
Uit een analyse van Ecorys-NEI (2002) valt overigens af te leiden dat de schade
bij toeleveranciers/afnemers buiten het overstroomde gebied naar verwachting
een gering deel uitmaakt van de totale schade. De niet-monetaire schade komt
aan bod in hoofdstuk 5.
De planschade is niet in beeld gebracht maar is naar verwachting ten opzichte
van de investeringskosten klein.
De schaduwschade is formeel geen welvaartseffect in de MKBA maar een
herverdelingseffect; eventuele nieuwe eigenaren van woningen/bedrijven in de
gebieden zullen profiteren van een eventuele lagere aanschafwaarde ten koste
van de huidige eigenaren. Het is overigens de vraag in hoeverre de
waardedaling van tijdelijke aard is; in de noodoverloopgebieden blijft immers de
huidige wettelijke veiligheidsnorm tegen overstromingen van 1/1250 jaar
gehandhaafd.

4.2 Schade in noodoverloopgebied

als gevolg van inzet

De monetaire overstromingsschade binnen het noodoverloopgebied als gevolg
van de inzet van het noodoverloopgebied is sterk afhankelijk van de gekozen
inrichtingsvariant (bijvoorbeeld wel/geen bescherming van dorpskernen). Ten
behoeve van het advies van de commissie zijn slechts twee varianten (uit een
scala van denkbare inrichtingsvarianten; zie ook paragraaf 2.1) beschouwd.
Deze varianten verschillen al naar gelang grote woonkernen wel of niet omdijkt
worden.
De bijbehorende schade- en risicobedragen voor de voorkeursvariant van de
Commissie zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel 3: Risico en schade bij inzet noodoverloopgebieden
euro)

(in miljoen

Rïn
Rijnstrangen

Maas

Ooijpolder

4)

Beersche
Overlaat Oost

Met omdllklna

arote woonkernen

Schade bij inzet
Jaarlijks risico

1)

50
0,04

1)

Contante waarde risico
Bron: WL2002,

0,10

0,20

5,0

zrote woonkernen

Schade bii inzet
Jaarliiks risico

2503)

2,4

Contante waarde risico2)

Zonder omdllklnz

120

1,0

2)

HKV 2002, nabewerking

635

550

0,51

0,44

12,7

11,0

RIZA ism DGW

1) schade bij inzet x 1/1250.
2) Op basis van een discontovoet

van 4 procent over een 'oneindige'

periode; formuie is

jaarlijks risico x 25.
3) schatting voor de Beersche Overlaat Oost naar rato van het aantal inwoners van de gehele
Beersche Overlaat (voor oostelijk deel geen afzonderlijke

berekening aanwezig)

4) voor Rijnstrangen is alleen een variant zonder bescherming
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van woonkernen

doorgerekend.

Bij de berekening van de contante waarde van het risico is nog geen rekening
gehouden met economische groei binnen het noodoverloopgebied. Als de
schadebedragen a.g.v. economische groei met 1% per jaar toenemen, dan
mogen de schadebedragen met een factor 4/3 vermenigvuldigd worden. Bij
een economische groei van 2 % per jaar is deze factor 4/2 en bij een
economische groei van 3 % per jaar 4/1.
Tabel 4: Contante waarde van het risico bij inzet noodoverloopgebieden
met en zonder bescherming grote woonkernen bij verschillende
economische groeipercentages (in miljoen euro)
economische ?:roei
1 % per laar

2% per jaar

3% per jaar

1,3

2,0

4,0

Rtlnstrangen
Ooijpolder

3,2

4,8

9,6

zonder bescherming

16,9

25,4

50,8

verschil (zonder - met)

13,7

20,6

41,2

met bescherming

Beersche Overlaat oost
met bescherming
zonder bescherming
verschil (zonder - met)

6,7

10,0

20,0

14,7

22,0

44,0

8,0

12,0

24,0

Vanuit economische overwegingen is de bescherming van woonkernen in de
Ooijpolder en in het oostelijk deel van de Beersche Overlaat niet efficiënt. In de
Ooijpolder leidt het omdijken tot een extra kostenpost van circa 56 miljoen
euro (244-188 miljoen; zie tabel 1) tegenover een vermeden schadepost
('baten') van 14 miljoen à 41 miljoen euro. In het oostelijk deel van de Beersche
Overlaat staat tegenover een extra kostenpost van 69 miljoen euro een
vermeden schadepost van 8 miljoen à 24 miljoen euro. Wel worden bij inzet
door het treffen van beschermende maatregelen zo'n 12000 bewoners minder
getroffen dan het geval geweest zou zijn zonder deze maatregelen. De keuze
voor het omdijken van woonkernen dient daarom gezocht worden in nietfinancieel-economische argumenten, bijvoorbeeld van sociale of bestuurlijke
aard.

4.3 Nulscenario gehanteerd in het advies
In het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden wordt een
schadebedrag bij ongecontroleerde overstroming genoemd van maximaal 55
miljard euro. Dit een absolute bovengrens van de schatting van de schade die
zou kunnen optreden indien geen noodoverloopgebieden worden aangewezen,
namelijk de optelsom van de maximale schade die zich zou voordoen indien alle
relevant geachte dijkringen zouden doorbreken. Dit is geen realistisch
overstromingsscenario en daarom mag dit bedrag niet als batenpost in een KBA
worden beschouwd.

4.4

Alternatief nulscenario

Een realistisch nulscenario voor de Rijn is een dijkdoorbraak waarbij de Betuwe
en Tieler en Culemborgerwaarden onderlopen. Dit scenario is gezien de
ontwerpnormen waarop de dijken zijn gebaseerd, in ieder geval op de
middellange termijn (d.w.z., ook na implementatie van maatregelen uit de PKB
RvR) een waarschijnlijk scenario. Dit komt doordat de meeste dijktrajecten van

kosten-baten analyse noodoverloopgebieden

(12/2002)

15

de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden gebaseerd zijn op een
van 15000 m3/s en de dijktrajecten bovenstrooms van deze
dijkring gebaseerd zijn op een ontwerpafvoer van> 16000 m3/s. Indien de
invloed van onzekerheden in de afvoerverdeling,
strijklengte (windinvloed) en
morfologie worden meegenomen, dan blijkt ook dat de keuze voor de Betuwe
en Tieler- en Culemborgerwaarden als nulalternatief een waarschijnlijke keuze
te zijn (zie ook bijlage 2).
ontwerpafvoer

_
_
_
_

15.000 m3/s
16.000 m3/s
> 16.000 m3/s
hoge gronden

Figuur 1: Maximale afvoer bij Lobith waarop de dijken in het verleden zijn
ontworpen (Silva et al, 2001)
Voor de Maas is het meest realistisch geachte nulscenario een dijkdoorbraak bij
de Beersche Overlaat, inclusief delen van de grote woonkernen Den Bosch,
Oss, Grave en Cuijck.
Bovenstaande scenario's zijn ook gehanteerd in een quick-scan KBA die
opgesteld is door Ecorys-NEI (2002). De bijbehorende schadebedragen zijn
voor de Rijn 16 miljard euro en voor de Maas 8 miljard euro.

In hoeverre deze schade die zich in het zgn. nulalternatief voordoet met de
instelling van de drie noodoverloopgebieden zoals voorgesteld door de
Commissie Noodoverloopgebieden vermeden kan worden, is in de eerdere
rapportages niet onderzocht.
In het advies van de Commissie en in het rapport van Ecorys-NEI wordt geen
rekening gehouden met de resterende risico's als gevolg van hoge afvoeren
dan de afvoeren waarop de noodoverloopgebieden
berekend zijn wat blijft
bestaan na aanwijzing, inrichting en inzet van de noodoverloopgebieden.
Dit is
wel belangrijk omdat de Commissie bewust heeft gekozen voor een volume
voor de noodoverloopgebieden
wat kleiner is dan het volume dat nodig zou
zijn om alle boven maatgevende afvoeren te kunnen afvangen.
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4.5

Alternatieve berekening van de vermeden schade voor de Rijn

Het totale volume van de door de Commissie voorgestelde
noodoverloopgebieden voor de Rijn bedraagt circa 200 Mm3.
In onderstaande figuur (bron: Figuur 1.4 uit bijlage F-9 van WL 2002) is
aangegeven met welke frequentie van voorkomen van bovenmaatgevende
afvoeren bepaalde volumes geborgen dienen te worden.
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Figuur 2: Relatie tussen benodigd volume en terugkeertijd
Uit de figuur blijkt dat tot een maatgevende afvoer (overschrijdingskans
1/1250 jaar) geen noodoverloopgebieden nodig zijn. Een volume tot 200 Mm3
zal afdoende zijn om bij bovenmaatgevende afvoeren die tot 1/3600 jaar
voorkomen voldoende volume af te vangen; bij nog hogere afvoeren met een
herhalingstijd > 1/3600 jaar zal het volume van 200 Mm3 ontoereikend zijn en
zullen overstromingen door de inzet van het noodoverloopgebied niet
(volledig) kunnen worden voorkomen (hierbij is afgezien van andere oorzaken
voor overstromingen en van onzekerheden).
In de quick-scan KBA van het Ecorys-NEI is als jaarlijkse baat van
noodoverloopgebieden voor de Rijn opgevoerd:
1/1250 * 16 miljard euro = 12,8 miljoen euro/jaar.'
Dit is een overschatting omdat er geen rekening gehouden is met het restrisico
dat niet is afgedekt, namelijk de kans dat een overstroming optreedt doordat
het bergingsvolume onvoldoende is. Met de instelling van de
noodoverloopgebieden voor de Rijn bedraagt dit restrisico:
1/3600 * 16 miljard euro

= 4,4

miljoen euro/jaar.

De vermeden schade die hoort bij het instellen van noodoverloopgebieden
langs de Rijn met een volume van 200 Mm3 is in dit geval dus 8,4 miljoen euro
per jaar (12,8 -4,4). Dit komt overeen met een contante waarde van 210

, Ecorys-NEI heeft de schadebedragen verder uitgewerkt en komt op een schadebedrag van 15
miljard euro in plaats van 16 miljard euro. Hier wordt echter het bedrag van WL (2002)
aangehouden: 16 miljard euro.
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miljoen euro. Bij dit bedrag is echter nog geen rekening gehouden met
toekomstige economische groei (zie paragraaf 4.2). Wordt hier wel rekening
mee gehouden, dan levert dit de voor de Rijn volgende vermeden schade
bedragen (baten) op.
Tabel 5: Baten van noodoverloopgebieden
langs de Rijn bij verschillende
economische groeicijfers (contante waarde. in miljoen euro)
economische groei
1 % per jaar
Baten

280

I
I

2% per jaar
420

I
I

3% per laar
840

Uitgaande van een gemiddelde economische groei van 2 % per jaar bedragen
de baten van de noodoverloopgebieden langs de Rijn 420 miljoen euro. Bij een
economische groei van 1 % per jaar bedragen de baten 280 miljoen euro en bij
een economische groeit van 3 % per jaar maar liefst 840 miljoen euro.

4.6

Alternatieve

berekening van de vermeden schade voor de Maas

Het totale volume van de door de Commissie voorgestelde
noodoverloopgebieden voor de Maas bedraagt circa 100 Mm3. Bij dit
bergingsvolume hoort een herhalingstijd van circa 1/5800 jaar (dient nog nader
onderbouwd te worden).'
In de quick-scan KBA van Ecorys-NEI is als jaarlijkse baat opgevoerd:
1/1250 * 8 miljard euro

= 6,4

miljoen euro/jaar

Net als bij de Rijn is deze baat voor de Maas een overschatting omdat geen
rekening is gehouden met situaties waarvoor het bergingsvolume ontoereikend
is. Dit restrisico bedraagt:
1/5800 * 8 miljard euro

=

1,4 miljoen euro/jaar

De vermeden schade die hoort bij het instellen van noodoverloopgebieden
langs de Maas met een volume van 100 Mm3 is in dit geval dus 5,0 miljoen
euro per jaar (6,4 - 1,4). Dit komt overeen met een contante waarde van 125
miljoen euro. Bij dit bedrag is nog geen rekening gehouden met economische
groei (zie paragraaf 4.2). Wordt hier wel rekening mee gehouden, dan levert
dit de voor de Maas volgende vermeden schade bedragen (baten) op.

5

Bij Boxmeer (de eerste mogelijke inlaatlocatie) zijn de afvoeren en de statistiek beïnvloed door

aanzienlijke zijdelingse instroming wat leidt tot een vervorming over een traject van meer dan 100
kilometer langs de onbedijkte maas. De statistiek van Borgharen is dus een slecht uitgangspunt voor
een analyse vergelijkbaar met de Rijn. In de navolgende fase zal de statistiek van Lith als een
benadering voor Boxmeer, Cuijk en de Kraaienbergse plassen worden gebruikt. Dit kan
onderstaande resultaten aanzienlijk beïnvloeden.
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Tabel 6: Baten van noodoverloopgebieden
langs de Maas bij verschillende
economische groeicijfers (contante waarde, in miljoen euro)
economische
1 % per laar
Baten

170

I
I

groei

2% per jaar
250

I
I

3% per jaar
500

Uitgaande van een gemiddelde economische groei van 2 % per jaar bedragen
de baten van de noodoverloopgebieden langs de Maas 250 miljoen euro. Bij
een economische groei van 1 % per jaar bedragen de baten 170 miljoen euro
en bij een economische groeit van 3 % per jaar maar liefst 500 miljoen euro.

4.7

Totaal Rijn en Maas

Als we de bedragen uit paragraaf 4.5 en 4.6 voor Rijn en Maas bij elkaar
optellen dan ontstaat het volgende beeld:
Tabel 7: Baten van noodoverloopgebieden
langs de Rijn en Maas bij
verschillende economische groeicijfers (contante waarde, in miljoen euro)
economische

groei

1% per laar

2% per jaar

Baten Rijn

280

420

840

Baten Maas

170

250

500

Totaal

450

670

1,340

3% per jaar

Geconcludeerd kan worden dat op basis van bovenstaande berekeningen bij
een gemiddelde jaarlijkse groei van de economie van 2% de baten van de door
de Commissie voorgestelde noodoverloopgebieden naar schatting 670 miljoen
euro bedragen. Bij een lager groeipercentage van 1 % bedragen de baten 450
miljoen euro en bij een hoger groeipercentage van 3 % maar liefst 1,3 miljard
euro.
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5 Niet-gemonetariseerde effecten

5.1

Inleiding

De voor- en nadelen van het gecontroleerd versus het ongecontroleerd
overstromen van gebieden zijn niet alleen te evalueren op basis van monetaire
overwegingen.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de onderzoeken die uitgevoerd zijn voor de
Commissie Noodoverloopgebieden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat
de Commissie voor haar advies verschillende gebieden ten opzichte van elkaar
heeft vergeleken en niet ten opzichte van een nulalternatief zoals dat in dit
rapport wordt beoogd. De beschikbare gegevens zijn opnieuw gerangschikt om
een beeld te krijgen van de niet-gemonetariseerde effecten die relevant zijn bij
de afweging van een gecontroleerde versus een ongecontroleerde
overstroming.
Hierbij wordt uitgegaan van de door de Commissie geadviseerde
voorkeursalternatieven: Rijnstrangen, Ooijpolder en het oostelijk deel van de
BeerscheOverlaat zónder aanvullende bescherming van woonkernen. Als
nulalternatieven zijn de eerder beschreven overstromingsscenario's bij bovenmaatgevende omstandigheden gebruikt. Deze betreffen ongecontroleerde
overstroming in de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden voor de Rijn en
voor de Maas in de gehele Beersche Overlaat. Er is geen inschatting gemaakt
van de niet-monetaire effecten bij 'ad hoc' noodoverloop, waarbij
noodoverloopgebieden bewust worden geïnundeerd zonder aanvullende
inrichtingsmaatregelen om de schade te beperken.

5.2

Overzicht van de niet-gemonetariseerde

effecten

Als niet-monetaire effecten worden onderscheiden: maatschappelijke
ontwrichting (evacuaties, slachtoffers, doorsnijden van transportinfrastructuur
en psychisch leed), risico's voor de volksgezondheid en het milieu en de
aantasting van landschap, natuur en cultuurhistorische (LNC) waarden.
Als algemeen niet-monetair effect geldt de verhoging van het
beschermingsniveau bij aanwijzing en inrichting van noodoverloopgebieden.
Zonder aanwijzing en inrichting van de noodoverloopgebieden is de kans op
een ongecontroleerde overstroming voor het hele bovenrivierengebied van de
Rijn en de bedijkte Maas 1/1250 jaar. De inzet van noodoverloopgebieden
verhoogt het beschermingsniveau van de direct daaraan grenzende gebieden.
Voor de noodoverloopgebieden zelf blijft de kans op overstroming 1/1250 jaar.
Voor de aangrenzende gebieden wordt bij inzet van noodoverloopgebieden de
kans op ongecontroleerde overstroming veel kleiner tot maximaal 1/3600 jaar.
Voor verder weg gelegen gebieden neemt dit geleidelijk weer af tot het
normale beschermingsniveau van 1/1250 jaar. Het gebied dat door
nood overloop positief wordt beïnvloedt loopt voor de Rijn vanaf de
inlaatpunten van de noodoverloopgebieden tot aan Schoonhoven
(Nederrijn/Lek), Gorinchem (Waal) en Raamsdonkveer (Bergse Maas). De meer
westelijk laaggelegen gebieden langs de rivier staan ook onder invloed van de
Noordzee. Hier is geen positief effect meer merkbaar van inzet van
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noodoverloop. maar deze gebieden hebben een hoger wettelijk
beschermingsniveau dat richting zee oploopt van 1/2000 tot 1/10.000 jaar.
In de volgende twee tabellen wordt een overzicht gepresenteerd waarbij de
niet-gemonetariseerde effecten van overstroming zijn vergeleken tussen
gecontroleerde (inzet nood overloop zonder extra bescherming woonkernen) en
ongecontroleerde condities (zonder inzet noodoverloopgebieden). Waar
mogelijk zijn de indicatoren kwantitatief weergegeven, waar dit niet mogelijk
was zijn ze op kwalitatieve wijze ingeschat. De resultaten zijn voor de Rijn en
Maas afzonderlijk in beeld gebracht.
Tabel 8: Niet-gemonetariseerde
Effect

effecten voor de Rijn
Gecontroleerde

Ongecontroleerde

overstroming

overstromlna

14.000

max 180.000

6.000 ha

27.000 ha

Als gevolg van inundatie
Maatschappelijke

-

ontwrichting:

Aantal evacués

-

Opp. overstroomd

gebied

Risico op slachtoffers

-

Beperking in het gebruik

Kleiner

Klein

Klein

Groter

transportinfrastructuur
Risico's voor de volksgezondheid

en

voor het milieu:

-

Slib

Beperkt

Groter

Ziektekiemen

Beperkt

Groter

-

Risicovolle obiecten

Beperkt

Groter

Aantasting van LNC-waarden

Beperkt

Groter

Negatief voor bewoners

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Als gevolg van aanwijzing
Maatschappelijke
Aantasting

en inrichting

ontwrichting

van LNC-waarden

Tabel 9: Niet-gemonetariseerde
Effect

effecten voor de Maas
Gecontroleerde

Ongecontroleerde

overstroming

overstroming

26.000

max 190.000

7.000 ha

32.000 ha

Als gevolg van inundatie
Maatschappelijke

ontwrichting:

-

Aantal evacués

-

Opp. overstroomd

-

Risico op slachtoffers

-

Beperking in het gebruik

gebied

Kleiner

Klein

Klein

Groter

transportinfrastructuur
Risico's voor de volksgezondheid

en

voor het milieu:

-

Slib

Beperkt

Groter

-

Ziektekiemen

Beperkt

Groter

Risicovolle objecten

Beperkt

Groter

Beperkt

Groter

Negatief voor bewoners

n.v.t.

Ja

n.v.t.

Aantasting

van LNC-waarden

Als gevolg van aanwijzing
Maatschappelijke
Aantasting
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5.3 Maatschappelijke

ontwrichting

Onder maatschappelijke ontwrichting wordt de kans op evacuaties, het risico
op slachtoffers, de beperking van transportmogelijkheden en het daarmee
samenhangend psychisch leed verstaan.
De kans op slachtoffers bij een overstroming wordt bepaald door de kwaliteit
van de rampenplannen en de middelen waarmee de potentiële rampsituatie
kan worden voorzien. Preventieve evacuatie van mens, have en dierbare
bezittingen kunnen psychisch leed beperken. Het inzetten van zandzakken en
nooddijken beperkt de kans op overstroming. Als een overstroming
onvermijdelijk is, zorgt gerichte evacuatie voor het tijdig wegkomen van de
laatste bewoners van het bedreigde gebied. Bij blootstelling aan een plotselinge
onvoorziene overstroming bepalen de hoeveelheid instromend water,
stroomsnelheid, de uiteindelijke inundatiediepte maar ook de mate van
organisatie van de spoedeisende evacuatie en de omvang van het getroffen
gebied het mogelijk risico op slachtoffers.
Het risico dat mensen niet zullen evacueren uit een door overstroming bedreigd
gebied wordt groter naarmate het gebied in omvang toeneemt en naarmate er
meer mensen wonen (en werken) in het gebied. Met andere woorden. het
risico op slachtoffers neemt toe wanneer meer mensen uit een groter gebied
moeten worden geëvacueerd.
De ervaring van grootschalige evacuaties bij een dreigende overstromingsramp
in 1993, 1995 en 1996 bij Rijn en Maas leert dat de rampenbestrijdingsorganisatie vooral is gericht op het voorkomen van slachtoffers en het redden
van levende have en in beperkte mate goederen. Deze organisatie is efficiënt
en heeft tot op heden verdrinkingsslachtoffers kunnen voorkomen. De
verwachting is dat bij regelmatige oefening het peil van een kwalitatief goede
voorbereiding in stand blijft en dat niet of nauwelijks op onnodige slachtoffers
hoeft te worden gerekend.
De maatschappelijke ontwrichting door een grootschalige evacuatie zal bij een
ongecontroleerde overstroming veel groter zijn dan bij een gecontroleerde
overstroming in een relatief klein en dunbevolkt gebied. Voor de Rijn gaat het
om ca. 14.000 mensen in de beide potentiële noodoverloopgebieden
Rijnstrangen en Ooijpolder terwijl maximaal rond de 180.000 personen moeten
geëvacueerd zonder inzet van noodoverloopgebieden. Evacuatie kan daarmee
effectief worden beperkt tot zo'n 8%. Voor de Maas is die verhouding ca.
26.000 ten opzichte van ruim 190.000 mensen (14%).
Wel is voorstelbaar dat wanneer zich een dreigende rampsituatie voordoet er in
de directe omgeving van noodoverloopgebieden een fase van verhoogde
waakzaamheid geldt. Als evacuatie in omringende gebieden in een later
stadium nodig mocht blijken, dan kan deze optimaal verlopen. Deze evacuatie
zal dan een meer preventief karakter hebben en de besluitvorming daarover
kan in relatieve rust plaatsvinden omdat de directe dreiging ontbreekt.
De economische en maatschappelijke ontwrichting zal in ieder geval geringer
zijn, mede door de gelegenheid voor het treffen van aanvullende maatregelen.
Ook de omvang van de overstroomde gebieden verschilt aanmerkelijk. Bij inzet
van noodoverloopgebieden kan dit worden beperkt tot 5700 hectare voor de
Rijn en 7200 hectare voor de Maas, wat zo'n 20% vormt van het maximale
gebied dat bij ongecontroleerde overstroming wordt bedreigd.
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Een aantal belangrijke hoofdtransportroutes doorkruisen de Betuwe en Tieleren Culemborgerwaarden en de Beersche Overlaat. Bij een ongecontroleerde
overstroming van dit gebied wordt de bereikbaarheid sterk beperkt. Aanzienlijk
minder schade aan (hoofd)infrastructuur treedt op bij inzet van noodoverloop.
Minder hoofdwegen en spoorwegen doorkruisen de beoogde
noodoverloopgebieden vergeleken met de gebieden die het meest
waarschijnlijk overstromen bij een ongecontroleerde overstroming.
Door het aanwijzen van een gebied als noodoverloopgebied zullen bewoners
daarvan zich bewust worden van het feit dat hun gebied (gecontroleerd) kan
overstromen. Dit zal gedurende de besluitvormingsperiode tot emotionele
onrust leiden. Ieder hoogwater zal met angst worden gevolgd. Naarmate de
tijd verstrijkt en er geen gebruik wordt gemaakt van noodoverloop zal deze
angst naar verwachting afnemen. Adequate rampenplannen en regelmatige
informatie daarover dragen bij aan het voorbereid zjjn van bewoners en
hulpverlenende instanties.
5.4

Risico's voor volksgezondheid

en milieu

De risico's voor de volksgezondheid en het milieu zijn kwalitatief ingeschat op
basis van onderzoek naar de risico's van verontreiniging door achterblijvend
slib, de mogelijke ontwikkeling van ziektekiemen en de overstroming van
risicovolle objecten (fabrieken, installaties e.d.),
Slib
Afhankelijk van het gehalte aan verontreiniging in het slib dat achterblijft na
een overstroming levert dit een risico op voor de volksgezondheid. Ook zal bij
een grotere inundatiediepte en een langere verblijftijd van het water meer slib
bezinken. In de periode 1996-2002 bleek de hoeveelheid verontreiniging in
rivierslib van de Rijn zo gering dat een inundatie geen aanleiding geeft om
risico's voor de volksgezondheid te verwachten. Het hoogwaterslib van de
Maas kan echter in extreme omstandigheden een potentieel risico vormen.
De inundatiediepte bij een ongecontroleerde overstroming in de Tieler -en
Culemborgerwaard is groter dan bij een gecontroleerde overstroming in
Rijnstrangen en/of Ooijpolder. De slibafzetting kan daarmee ook groter zijn.
Ook het geïnundeerde oppervlak is veel groter, 27.000 ha terwijl de
Rijnsstrangen en Ooijpolder tezamen zo'n 5.700 ha bedragen. De overlast van
slib wordt bij een ongecontroleerde overstroming over een veel groter gebied
verspreid. De kosten voor verwijdering zullen navenant hoger zijn.
Het geïnundeerd oppervlak van een ongecontroleerde overstroming in de hele
BeerscheOverlaat bedraagt 31.500 ha, terwijl het oostelijk deel zo'n 7200 ha
inneemt. Ook hier geldt dat het slib over een groter oppervlak wordt verspreid.
Per saldo zal minder slib worden afgezet omdat de inundatiediepte lager is bij
een ongecontroleerde overstroming dan bij een gecontroleerde overstroming in
het oostelijk deel van de Beersche Overlaat. Ook hier geldt dat afzetting van
slib over een groter gebied meer overlast veroorzaakt en hogere kosten voor
verwijdering met zich mee brengt.
Ziektekiemen

Een punt van aandacht is dat bij langdurige inundatie (enkele weken) de
volksgezondheid wordt bedreigd door het ontwikkelen van ziektekiemen .. Dit
pleit ervoor om de overstroomde gebieden zo snel mogelijk weer droog te
maken vóór de terugkeer van bewoners wordt toegestaan. Wanneer water
verspreid door een gebied zijn weg vindt, zal dit lastiger terug te brengen zijn
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naar de rivier dan wanneer het geconcentreerd geborgen wordt. Na een
gecontroleerde overstroming in een beperkt gebied en het aanwezig zijn van
een goed werkende uitlaat kan dit gebied sneller weer toegankelijk zijn en kan
herstel eerder aanvangen. Hiermee worden de risico's op volksgezondheid
verminderd.
Risicovolle objecten
De commissie Noodoverloopgebieden heeft een quick-scan naar risicovolle
objecten in verschillende potentiële noodoverloopgebieden uitgevoerd op basis
van gegevens van de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Hieruit is
gebleken dat ten opzichte van andere potentiële' noodoverloopgebieden er in
Rijnstrangen en de Ooijpolder minder risicovolle objecten voorkomen. Wel
bevinden zich een aantal locaties met bodemverontreiniging, c.q. een
voormalige stortplaats en twee LPG stations en doorkruisen een aantal
transportleidingen ten behoeve van de riolering en hoofdaardgas deze
gebieden. Bij de inrichting als noodoverloopgebied kan door extra
beschermende maatregelen hiermee rekening gehouden worden.
In de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden zijn meerder risicovolle
objecten aanwezig. Er zijn hier meerdere LPG stations, industrieterreinen, een
opslagplaats voor gewasbestrijdingsmiddelen, diverse transportleidingen,
rioolwaterzuiveringsinstallaties en locaties met bodemverontreinig. Het risico
voor de volksgezondheid tengevolge van verontreiniging door een
ongecontroleerde overstroming is dan ook groter door de aanwezigheid van
meerdere een risicovollere objecten dan bij een gecontroleerde overstroming in
daartoe aangewezen en ingerichte gebieden.
Voor de Beersche Overlaat geldt dat het concentreren van overstromingen in
het oostelijk deel de risico's op verontreiniging beperkt ten opzichte van
overstroming in het gehele gebied omdat er geen concentratie van fabrieken of
verontreinigde gebieden in dit potentiële noodoverloopgebied liggen.

5.5 Aantasting van landschap. natuur en cultuurhistorische

waarden

De commissie Noodoverloopgebieden heeft ook onderzoek laten uitvoeren
naar de effecten van de aanleg van noodoverloopgebieden op het landschap,
natuur en cultuurhistorische waarden (inclusief, historische bouwkunde,
archeologie en aardkundige waarden (Alterra, 2002». Vooral onherstelbare
schade aan kenmerkende en/of kwetsbare elementen in het landschap zorgen
voor negatieve effecten. Dit geldt zowel voor kwetsbare dier- of
plantensoorten als voor cultuurhistorische, bouwkundige en archeologisch
waardevolle zaken. Bij de inrichting van noodoverloopgebieden kan door
aanleg van nieuwe dijken, kunstwerken, verhogingen en verbreding van
bestaande dijklichamen kwetsbare vegetaties worden aangetast en mogelijk
versnippering van leefgebieden optreden. Door mitigatie en compensatie
kunnen deze effecten worden geminimaliseerd.
In zijn algemeenheid geldt dat overstroming in een beperkt en daarvoor
ingericht gebied tot een lagere schade leidt dan een ongecontroleerde
overstroming in een veel groter gebied. Er kunnen in noodoverloopgebieden
voorzieningen worden getroffen om zeer waardevolle landschaps-, artificiele en
door de mens aangebrachte elementen en/of kwetsbare dieren of planten te
beschermen. Wel moet de mate van bescherming in verhouding staan tot de
zeer kleine kans van inundatie en de mogelijke verstorende effecten van
beschermende maatregelen. Via het compensatiebeginsel kan ook worden
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gestreefd naar herstel of aanleg van habitats buiten noodoverloopgebieden.
Hierbij zijn de Natuurbeschermingswet en Europese vogel- en habitatrichtlijn
richtinggevend.
De drie voorkeursgebieden verschillen in waarden op het gebied van landschap,
cultuurhistorische waarden, historische bouwkunde, archeologie en
aardkundige waarden. De negatieve gevolgen van inundatie ligt voor de
Rijnstrangen vooral in de hoge natuurwaarden van dit gebied. Hetzelfde geldt
voor het oostelijk deel van de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden dat
bij een ongecontroleerde overstroming kan worden getroffen.
In de Ooijpolder en de BeerscheOverlaat komen kwetsbare natte en droge
schraallanden voor. Afhankelijk van de kwaliteit van het rivierwater kunnen
voedselarme milieus met verschralingsbeheer ongewenst verrijkt raken.
De BeerscheOverlaat bestaat in het westelijk deel en nabij de rivier uit
kleigronden en in het oosten en het zuiden uit zandgronden. Vooral in de
omgeving van de overlaat worden veel beschermde planten- en diersoorten
aangetroffen. Door reliëfverschillen heeft de gehele Beersche Overlaat het
voordeel ten opzichte van het oostelijk deel dat minder mobiele diersoorten
eenvoudiger hogere plekken kunnen vinden.
De effecten van overstromingen op diersoorten heeft twee aspecten. Voor
soorten die nauwelijks alternatieve leefgebieden hebben, zoals de das, zal het
effect negatief uitpakken. Moor mobiele soorten die gemakkelijker hun eten
buiten hun leefgebied kunnen vinden zoals watervogels kunnen daarentegen
profiteren van een groot extra rustgebied. Door overstromingen kan de
voortplantingscyclus van broedvogels, amfibieën en insecten worden
onderbroken. Toch zal dit door de lage frequentie van voorkomen er niet toe
leiden dat soorten volledig verdwijnen.
Voor vegetatie geldt dat het herstel altijd vele malen sneller gaat dan de schade
gezien de zeer lage frequentie van inundatie of ongecontroleerde overstroming.
Echter, voor de genoemde effecten geldt dat een ongecontroleerde
overstroming een veel groter gebied treft dan inzet ven een of meer
noodoverloopgebieden en dus de kans op onherstelbare schade navenant
toeneemt.
5.6

Conclusies

Voor de beoordeling van gecontroleerde overstroming ten opzichte van
ongecontroleerde overstroming dienen ook niet-monetaire effecten te worden
meegenomen. Deze omvatten de mate van maatschappelijke ontwrichting
(evacuaties, slachtoffers, doorsnijden van transportinfrastructuur en psychisch
leed), risico's voor de volksgezondheid en het milieu en de aantasting van
landschap, cultuurhistorische waarden en natuur.
In zijn algemeenheid geldt dat overstroming in een beperkt en daarvoor
ingericht gebied tot een lagere schade leidt dan een ongecontroleerde
overstroming in een veel groter gebied. Duidelijkheid over een snelle en
volledige schadevergoeding zal bijdragen aan de acceptatie van het wonen en
werken in een noodoverloopgebied.
Met het inrichten van noodoverloopgebieden kunnen de negatieve effecten ten
aanzien van de kans op slachtoffers en/of gedupeerden, risico's voor
volksgezondheid en milieu en maatschappelijke ontwrichting worden
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gereduceerd. De aantasting van landschap, cultuurhistorische waarden en
natuur kan met mitigerende en/of compenserende maatregelen deels worden
ondervangen.
Analyse aan de hand van door de Commissie Noodoverloopgebieden
uitgevoerd onderzoek laat zien dat ook bij gecontroleerde overstroming schade
optreedt met ongewenste maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. De
negatieve effecten zijn echter veel minder ingrijpend dan bij een
ongecontroleerde overstroming. Indien noodoverloopgebieden worden
aangewezen wordt het beschermingsniveau van aangrenzende gebieden
aanzienlijk verhoogd.
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6 Kosten-baten afweging

6.1 Rijn

Wanneer de maatschappelijke kosten en baten van noodoverloopgebieden
langs de Rijn tegen elkaar afgezet worden, dan levert dit het volgende beeld
op:
Tabel 10: Saldo maatschappelijke kosten en baten noodoverloopgebieden
Rijn (in miljoen euro, contante waarden)
Zonder omdijking

grote

Met omdijking grote

woonkernen
Investering
Onderhoud

en beheer

Schade bij inzet

woonkernen

315

365

75

75

25

5

Totale kosten

415

445

Vermeden schade

420

420

Saldo

+5

Noot: in tegenstelling tot de kosten gepresenteerd

in hoofdstuk

-25
3 zijn de investeringskosten

vermeld in bovenstaande tabel exclusief BTW (zie ook de discussie in paragraaf 2.7). Voor de
investeringskosten

betekent dit een vermindering

van de kosten met 15,6% ((31,2+1,3)/209);

zie WL 2002, tabel 1 in bijlage A). Voor de kosten van onderhoud

en beheer is deze correctie

niet doorgevoerd.

Op basis van een gemiddelde groei van de economie met 2 % per jaar bedraagt
het saldo van de monetaire baten en kosten van de noodoverloopgebieden
langs de Rijn positief 5 miljoen euro contante waarde zonder omdijking van
woonkernen en negatief 25 miljoen euro contante waarde met omdijking van
woonkernen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij deze bedragen een
behoorlijk grote onnauwkeurigheid hoort.
Bij een economische groei van 1% bedraagt het saldo -1- 130 miljoen euro
zonder omdijking en -1- 165 miljoen euro met omdijking. Bij een economische
groei van 3 % bedraagt het saldo + 395 miljoen euro zonder omdijking en +
385 miljoen euro met omdijking.
Voor een volledige afweging van de noodoverloopgebieden dienen de niet in
geld uitgedrukte I uit te drukken effecten aan dit overzicht als PM-post te
worden toegevoegd. Op basis van de analyse in hoofdstuk 5 kan gesteld
worden dat in het algemeen de negatieve niet-gemonetariseerde effecten van
een overstroming - maatschappelijke ontwrichting, risico's voor de
volksgezondheid en het milieu, en aantasting van LNC-waarden - afnemen in
een gecontroleerde situatie vergeleken met een ongecontroleerde situatie.
Aanwijzing en inrichting zal altijd gepaard gaan met enige negatieve nietgemonetariseerde effecten.
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6.2 Maas
Wanneer de maatschappelijke kosten en baten van noodoverloopgebieden
langs de Maas tegen elkaar afgezet worden, dan levert dit het volgende beeld
op:
Tabel 11: Saldo maatschappelijke
miljoen euro)

kosten en baten noodoverloop

Zonder omdijking grote

Met omdijking grote

woonkernen
Investering
Onderhoud

en beheer

Schade bij inzet

Maas (in

woonkernen

150

210

50

50

20

10

Totale kosten

220

270

Vermeden schade

250

250

Saldo

+30

Noot: in tegenstelling

tot de kosten gepresenteerd

in hoofdstuk

-20
3 zijn de investeringskosten

vermeld in bovenstaande tabel exclusief BTW (zie ook de discussie in paragraaf 2.7). Voor de
investeringskosten

betekent dit een vermindering

van de kosten met 15,6% «31,2+1,3)/209);

zie WL 2002, tabel 1 in bijlage A). Voor de kosten van onderhoud

en beheer is deze correctie

niet doorgevoerd.

Op basis van een gemiddelde groei van de economie met 2% per jaar bedraagt
het saldo van de monetaire baten en kosten van noodoverloop langs de Maas
positief 30 miljoen euro contante waarde zonder omdijking van woonkernen en
negatief 20 miljoen euro contante waarde met omdijking van woonkernen.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij deze bedragen een behoorlijk grote
onnauwkeurigheid hoort.
Bij een economische groei van 1 % bedraagt het saldo -1- 45 miljoen euro
zonder omdijking en -1- 95 miljoen euro met omdijking. Bij een economische
groei van 3 % bedraagt het saldo + 255 miljoen euro zonder omdijking en +
220 miljoen euro met omdijking.
Voor een volledige afweging van de noodoverloopgebieden dienen de niet in
geld uitgedrukte I uit te drukken effecten aan dit overzicht als PM-post te
worden toegevoegd. Op basis van de analyse in hoofdstuk 5 kan gesteld
worden dat in het algemeen de negatieve niet-gemonetariseerde effecten van
een overstroming - maatschappelijke ontwrichting, risico's voor de
volksgezondheid en het milieu, en aantasting van LNC-waarden - afnemen in
een gecontroleerde situatie vergeleken met een ongecontroleerde situatie.
Aanwijzing en inrichting zal altijd gepaard gaan met enige negatieve nietgemonetariseerde effecten.
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7 Conclusies

De gepresenteerde resultaten zijn verkregen door gebruik te maken van het
cijfermateriaal verzameld door de Commissie Noodoverloopgebieden en leiden
tot de volgende conclusies:
1. Voor de noodoverloopgebieden zoals die zijn voorgesteld door de
Commissie is, inclusief de contant gemaakte kosten voor beheer en
onderhoud, een bedrag van 450 à 500 miljoen euro voor de Rijn en 250 à
300 miljoen euro voor de Maas nodig; in totaal 700 à 800 miljoen euro. Dit
bedrag is inclusief het beschermen van grotere woonkernen en is
aanmerkelijk minder dan de 1,25 miljard euro genoemd in het advies.
2. Het aanwijzen en inrichten van de noodoverloopgebieden zoals die zijn
geadviseerd door de Commissie Noodoverloopgebieden is, uitgaande van
een economische groei van 2 procent per jaar, ongeveer (monetair)
kostendekkend, dat wil zeggen dat de monetaire kosten min of meer gelijk
zijn aan de gemonetariseerde baten. Zonder omdijking van grote
woonkernen binnen de noodoverloopgebieden zijn de resultaten positiever
dan met omdijking van deze woonkernen; de kosten voor het omdijken van
de woonkernen blijken groter te zijn dan de uitgespaarde schade in de
woonkernen.
3. Ook de niet in geld uit te drukken effecten van een overstroming maatschappelijke ontwrichting als gevolg van evacuatie en
overstromingsschade, risico's voor de volksgezondheid en het milieu, en
aantasting van LNC-waarden - zijn altijd significant minder bij een
gecontroleerde overstroming dan bij een ongecontroleerde overstroming.
Deze niet-gemonetariseerde baten dienen bij kosten/baten analyse te
worden betrokken.
4. Indien uitgegaan wordt van een economische groei van 1 % per jaar, dan
bedraagt het saldo van de kosten en de baten van noodoverloopgebieden
met omdijking van grote woonkernen voor de Rijn -/ - 165 miljoen euro en
voor de Maas -/ - 95 miljoen euro. Noodoverloopgebieden voor de Rijn en
Maas zijn dan niet kostendekkend. Zonder omdijking van grote
woonkernen is dit beeld positiever.
In het vervolgtraject wordt nader onderzoek verricht naar de
onzekerheidsmarges van deze ramingen.
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Bijlage 1: Ad-hoc noodoverloop

'Wat is het alternatief als niet wordt overgegaan tot aanwijzing en inrichting
van noodoverloopgebieden langs de Rijn. Met andere woorden, wat zijn de
effecten van doelbewuste inundatie van de Rijnstrangen en Ooiipoldet>
Deze vraag wordt naar aanleiding van het advies van de Commissie
Noodoverloopgebieden veelvuldig gesteld. Dit is ook niet zo verwonderlijk
omdat met de inrichting van deze gebieden voor de Rijn een investering van
naar schatting 400 miljoen euro gemoeid is.
Met ad-hoc noodoverloop wordt hier bedoeld het doorsteken van de dijken
van de Rijnstrangen en Ooijpolder bij bovenmaatgevende waterstanden zonder
dat hiervoor aanvullende (structurele) inrichtingsmaatregelen genomen zijn.
Voor Rijnstrangen is dit vergeleken met de uitgewerkte varianten die in de
hoofdtekst in dit rapport vooral op kwalitatieve wijze beschreven zijn. Voor de
Ooijpolder is een meer kwantitatieve beschrijving opgesteld.
De hier gegeven analyses zijn gebaseerd op expert judgement en de kennis
verzameld door de Commissie Luteijn. De conclusies kunnen door nader
onderzoek verder worden onderbouwd.
Rijnstrangen

Wanneer een dijkdoorbraak bij Rijnstrangen wordt geforceerd dan zal de
overstroming niet beperkt blijven tot het gebied van de Rijnstrangen zelf maar
zal een groot gebied in Nederland (Dijkring Rijn en IJssel)én Duitsland
getroffen worden. Dit komt doordat de huidige dijken rondom de Rijnstrangen
onvoldoende hoogte hebben. De kosten voor verhoging van deze dijken
bedraagt circa 120 miljoen euro.
Wanneer de dijk voor het splitsingspunt wordt doorgestoken dan zal een
enorme hoeveelheid water (meerdere duizenden m3/s) dijkring Rijn en IJssel
binnenstromen (Figuur 3).

6

Voor de Beersche Overlaat oost dient dit op een later tijdstip apart uitgewerkt te worden"
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Figuur 3: Maximale waterdieptes als gevolg van dijkdoorbraak bij Spijk
tijdens een afvoergolf met een piekafvoer van 18.000 m3/s (WL I Delft
Hydraulics, 2002). Weergegeven is alleen het Nederlandse deel.
Deze instroom is door het ontbreken van een inlaatconstructie niet meer te
stoppen. Voorstelbaar is dat er een grote bres ontstaat, waardoor ook water de
dijkring in kan stromen dat bij het sluiten van een inlaatwerk normaal
afgevoerd zou kunnen worden via de Waal. Het instromende water zal zijn
weg richting Pannerdensch Kanaal en of de IJsselvinden waar het de dijken van
binnenuit bedreigt. De kans bestaat dat de overstroming doorslaat naar
Velperbroek en/of naar Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden, zie
onderstaand figuur.

Figuur 4: Situatieschets met bedreigde dijkringen
Hydraulics, 2002)
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bij een dijkdoorbraak

bij Rijn en llssel (WL I Delft

Een voorlopige schtting van de bandbreedte van de met deze ongecontroleerde
overstroming bij het beschreven doorbraakscenario staan in onderstaande
tabel.
Tabel 12: Schade per dijkring (in miljard euro)
Dijkring

bereik

schade

Rijn en IJssel
Betuwe en TeW
Velperbroek

2,4
16
0,5

Bron: WL I Delft Hydraulics 2002 (Velperbroek

min
2
10
nb

max
20
43
nb

uit DWW 2000)

Omdat nadere hydraulische analyses nog niet uitgevoerd zijn, kan dit scenario
niet verder uitgewerkt worden in monetaire kosten enbaten. Wel kan het
volgende worden geconcludeerd.
Het doorsteken van de dijken van Rijnstrangen zal zonder aanpassingen leiden
tot overstroming van dijkringgebied Rijn en IJsselen delen van Duitsland. Deze
overstroming is niet te stoppen. De kans bestaat dat de overstroming doorslaat
naar andere dijkringen zoals de Betuwe en TeW en Velperbroek. Het water is
moeilijk uit het gebied weg te krijgen waardoor het gebied gedurende een
langere tijd nat zal zijn (dit komt niet tot uitdrukking in de schadebedragen).
Een geforceerde dijkdoorbraak gaat dus gepaard met een hoge schade en met
een grote en langduriger maatschappelijke ontwrichting dan bij een
gecontroleerde overstroming in een beperkter en daarvoor ingricht gebied. De
vraag lijkt in dit geval gerechtvaardigd of er middels een geforceerde
dijkdoorbraak bij de Rijnstrangen (Rijn en IJssel)niet meer schade wordt
veroorzaakt dan dat er mee voorkomen kan worden.
Ooijpolder
Zonder aanpassingen en dijkverhogingen (maar met de veronderstelde
realisatie van de Ouerdarn') kan de Ooijpolder circa 120 miljoen m3 water
bergen. Doordat een inlaat ontbreekt, zal de effectiviteit van de inzet van dit
volume (de mate waarin het geborgen water bijdraagt aan het aftoppen van de
hoogwatergolf) beperkt zijn. Bij een veronderstelde effectiviteit van 40% tot
60% hoort een effectief volume van 50 respectievelijk 70 Mm3. De
bijbehorende terugkeertijd is 1/2000 jaar respectievelijk 1/2200, zie
onderstaande figuur (gelijk aan Figuur 2 in de hoofdtekst).

7
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Figuur 5: Relatie tussen benodigd volume en terugkeertijd
De baten van aanwijzing (zonder inrichting) zijn dan bij:
40% effectief
60% effectief

(1/1250-1/2000)
(1/1250-1/2200)

x 16 miljard euro
x 16 miljard euro

= 4,8

= 5,5

miljoen euro/jaar;
miljoen euro/jaar.

Tabel 13: Baten ad-hoc overloop Ooijpolder (contante waarde, in euro
miljoen)
Economische groei per "aar
1%
2%
160
240
183
275

Effectief volume
40%
60%

Een verdere beschrijving en uitwerking van dit alternatief volgt in 2003.
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3%
480
550

Bijlage 2: Memo achtergrond nulscenario's

Aan

Mevrouw de Jong
DGW

Dity Ysma, Jarl Kind, Ruud Hoogendoorn

Van

Doorkiesnummer

Ir. R.M. Slomp

0320298532

Datum

Bijlage(n)

10 december 2002
Onderwerp

Achtergrond nulscenario's

Beste mw de Jong,

Na het gesprek van een aantal weken geleden met het CPB t.a.v. de M.E.R.
Ruimte voor de Rivier en review van de KBA Noodoverloopgebieden denk ik
dat het nuttig kort de achtergronden rondom de nul scenario's toe te lichten.
Met name omdat RIZA en DWW het CPB voorgesteld hebben om met alleen
overschrijdingskansen te gaan werken als benadering op overstromingskansen.
Dit zou kunnen betekenen dat we op een ander nul scenario uitkomen. Dit is
misschien niet ernstig maar moet wel goed worden gecommuniceerd. De
balans tussen kosten baten zal anders komen te liggen. Het bij de commissie
Luteijn gebruikte nulscenario blijft echter een goed onderbouwde keuze.
Het WL heeft samen met DWW en RIZA een aantal nul scenario's uitgewerkt.
De argumentatie van dit nul scenario is gebaseerd op de ontwerpnormen
waarop de verschillende dijken in het rivierengebied zijn gebouwd. De Betuwe,
Tieler en Culemborgerwaarden komen dan naar voren als het meest
waarschijnlijke scenario voor overstromingen op Nederlands grondgebied. De
Dijkringen Rijn en IJsselen Ooij en Millingen, zullen hoogst waarschijnlijk
achterlangs vollopen. Over overstromingen achterlangs zal in het
kabinetsstandpunt een advies gegeven worden. Op dit ogenblik wordt de
ernst van de situatie samen met Duitsland onderzocht, zie het gezamenlijke
onderzoek met NRW, RWS en de Provincie Gelderland. Overstromingen
achterlangs bij de Maas worden door de Provincie Noord Brabant onderzocht in
samenwerking met RWS.
De keuze voor de Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden als nul scenario is
mede gebaseerd op.
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1)

De lage ontwerpafvoeren langs de Betuwe, Tieler- en
Culemborgerwaarden. Deze trajecten zijn het laatst opgehoogd, pas bij
het Delta Plan Grote Rivieren. Vele dijktrajecten zijn gebaseerd op een
ontwerpafvoer van 15 000 m3/s (Zie figuur 1, op pagina 16 uit het
rapport van het WL)
2) De verandering van ontwerpnormen voor golfoverslag van 0.1 lit/s/rn
naar 1 Iit/s/m, betekend een verlaging van 30 cm in dijkhoogte. Deze
normverandering is geïmplementeerd tijdens de uitvoering van
Deltaplan Grote Rivieren
3) Het splitsingspunt, de onzekerheid hierin.
4) Meerdere riviertakken dus meer bronnen van onzekerheid o.a.
morphologie
5) De (incomplete) kaart met dijkhoogten vergeleken met waterstanden
(midden op de rivier) voor verschillende extreme afvoerniveaus, wel
getoond aan de commissie.
6) De dijkvakken die de grootste strijklengtes hebben (Memo RIZA Ellen
Claessens)
7) Historische bronnen met meest voorkomende overstromingen, o.a.
doorslaan van overstromingen uit Ooij en Rijn en Ilssel naar de Betuwe
8) Gegevens uit de landelijke Toetsing
Voor het Land van Maas en Waal zou een soortgelijk verhaal gehouden
kunnen worden, alleen ligt dit later in het Rijntakkensysteem dan de Betuwe.
De Betuwe als nulscenario is in zekere zin een onderschatting voor de
potentiële schade omdat (zoals in 1926) meerdere dijkringen na elkaar kunnen
bezwijken. De Betuwe is in andere opzichten een overschatting omdat het niet
zeker is dat de overstroming in het meest oostelijke gelegen deel van het
Betuwe begint.. De dichtst bevolkte en hoogst gelegen gebieden liggen in het
oostelijke deel.
Het nul scenario van de Beersche Overlaat is gebaseerd op het feit dat de
dijken het eerst beginnen op de linker oever 20 kilometer eerder dan de rechter
Oever, het Land van Maas en Waal.
Met vriendelijke groeten,

Ir. Robert Slomp
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Bijlage 3: Toelichting vervolgonderzoek fase 2 noodoverloopgebieden

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0·'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Uitgangspunten

A.

Bij de hydraulische berekeningen dient uitgegaan te worden van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uitgangssituatie na implementatie Ruimte voor de Rivier;
huidige veiligheidsnormering;
geen overstroming uit Duitsland 'achterlangs';
overschrijdingsfrequenties als benadering voor overstromingsrisico's;
overschrijdingskansen in overeenstemming met vastgestelde wettelijke
veiligheidseisen;
geen waakhoogte;
zwakke schakels zijn opgelost (VNK);
meerdere afvoerregimes (17000, 17500 en 18000 m3/s);
de onzekerheid rondom de splitsingspunten zijn opgelost middels een
regelwerk.

Bij de kostenberekeningen dient uitgegaan te worden van vergelijkbare
uitgangspunten als gehanteerd in de achtergrondrapporten die WL Delft I
Hydraulics heeft geproduceerd ten behoeve van het advies. Op specifieke
onderdelen zal in overleg met RfZA en DWW nog nader overleg gevoerd
worden.
De analyse beperkt zich tot de voorkeursgebieden van de Commissie voor de
Rijn: Rijnstrangen en Ooijpolder.
B.
Beschrijving inrichtingsvarianten
Verschillende inrichtingsvarianten zullen - in aanvulling op de varianten die
reeds beschreven zijn ten behoeven van het advies - beschreven worden. Deze
varianten zijn:
1. doorsteken bestaande dijken;
2. alleen aanleg van een regelbare inlaat;
3. aanleg regelbare inlaat en verhoging omringende dijken t/m inlaathoogte
min 0,50 meter;
4. als 3. maar met compartimenten van NOG;
5. als 3. maar met bescherming woonkernen;
Bij de analyses zal er niet noodzakelijkerwijs vanuit gegaan worden dat de
Rijnstrangen en Ooijpolder op dezelfde wijze worden ingericht in één variant.
Inzet van de Ooijplder zal bij boven maatgevende afvoeren gegeven de inzet
van Rijnstrangen immers minder frequent nodig zijn hetgeen wellicht een
andere inrichting rechtvaardigt. In totaal zullen er maximaal 10 varianten en 2
subvarianten worden doorgerekend.
Bij de beschrijving van de varianten wordt aandacht besteed aan de volgend
aspecten:
de inrichting wordt beschreven en ontleed in componenten die op kosten
gezet zal worden;
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de monetaire schade en aantal slachtoffers die optreedt binnen en buiten
het noodoverloopgebied zal middels de schade- en slachtoffermodule van
het HlS worden bepaald.
C.

Beschrijving gedrag van het riviersysteem

Voor de bovenstaande inrichtingsvarianten en voor de situatie waarin geen
noodoverloopgebieden aangewezen en ingericht wordt (de zgn nulsituatie) zal
-uitgaande van verschillende afvoerregimes voor de Rijn het gedrag van het
riviersysteem beschreven worden, inclusief een inschatting van de kans op en
hoogte van de schade, het aantal slachtoffers en aantal getroffen bewoners die
optreedt binnen en buiten de noodoverloopgebieden.
In verband met de consistentie van de uit te voeren analyse, wijkt als gevolg
van de gehanteerde uitgangspunten in de uit te voeren berekeningen de te
beschouwen nulsituatie af van de nulsituatie beschouwd in de analyses
uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Noodoverloopgebieden. Ten
behoeve van het advies van de commissie is een dijkdoorbraak bij de Tieler en
Culemborgerwaarden en Betuwe verondersteld. In de gevraagde analyse zal bij
boven maatgevende afvoeren een dijkdoorbraak als eerste bovenstrooms
optreden.
D.

Rapportage

De uitkomsten van bovenstaande studies zullen integraal in een rapportage
overzichtelijk worden gepresenteerd. Tevens zullen de teksten, berekeningen,
invoergegevens en gebruikte SOBEKschematisaties op CD-rom worden
aangeleverd.
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Bijlage 4: Concept memo Bouwdienst inzake kosten noodoverloopgebieden

MEMO

Aan

Jarl Kind

Van

5iemen Prins

Datum

02-10-2002

Onderwerp

Quick-scan

Registratienr.

WBB-R-02536

kosten noodoverloopgebieden

Status

Concept

Inleiding
Ten behoeve van de financiële onderbouwing van het kabinetsstandpunt
noodoverloopgebieden,
is door DGW de vraag gesteld of de investeringskosten
(1,25 miljard €) geminimaliseerd kunnen worden. En zo ja, wat zijn de gevolgen
voor veiligheid en mens. M.a.w., er dient uiteindelijk een budget vastgesteld te
worden, waarvoor met minimale investeringskosten een maximale veiligheid wordt
verkregen.
Voor de beantwoording van deze vraag dienen eerst de volgende vragen gesteld te
worden:
1. Zijn de gepresenteerde ontwerpen (kosten) geschikt om een optimalisatie
2.

uit te voeren.
Hebben de gepresenteerde kosten voldoende nauwkeurigheid
taakstellend budget vast te stellen.

om een

Om de vraag van DGW te kunnen beantwoorden is in ieder geval meer tijd nodig
dan de nu gekregen 2 dagen. Maar daarop vooruitlopend kan al wel meer inzicht
worden gegeven in de beantwoording van de twee bovengenoemde subvragen
door middel van een quick-scan op de kosten.
Afbakening
•
Het is van belang te stellen dat de kosten gebaseerd zijn op schetsen. Zij
hebben een verkennend karakter en zijn bepaald met als doel een
onderlinge vergelijking van de verschillende noodoverloopgebieden
mogelijk te maken. Ze zijn nooit bepaald met het doel om de hoogte aan

•
•
•

te geven van een benodigd budget (zie hiervoor het Spelregelkader Natte
Infrastructuur Projecten, SNIP).
In deze notitie staan de investeringskosten centraal. Veiligheid, onderhoud
en schade wordt niet meegenomen.
Alleen de kostenberekeningen van het Rijnsysteem zijn voorhanden
(kostenramingen van het WL).
Er wordt alleen gekeken naar de noodoverloopgebieden
in het
Rijnsysteem.

Bevindingen
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Een groot aantal van onderstaande

bevindingen/feiten

(kostenverhogend

en -

verlagend) staan overigens gewoon in de rapportage van de Commissie en het WL
en zijn hieronder alleen samengevat.
Indien niet inhoudelijk op de kosten wordt ingegaan, levert dit de volgende
kwantitatieve besparingen op:
•

De kosten van M€ 525 (Rijnsysteem) bestaan uit: Rijnstrangen M€ 225 en
Ooij en Millingen M€ 300). Dit zijn de door de Commissie naar boven
afgeronde kosten (t.o.v. WL-kostenberekeningen).
Het gaat hier om een
afrondingsbedrag van M€ 24.

•

Voor een afweging van de verschillende noodoverloopgebieden
zijn naast
de investeringskosten ook de onderhoudskosten meegenomen (contant
gemaakt over 50 jaar). Voor een kostenafweging van varianten is dit een
juiste benadering. De door de Commissie gepresenteerde kosten zijn een
som van deze investerings- en onderhoudskosten. Echter, voor het
vaststellen van een budget voor de realisatie van de overloopgebieden
dienen de onderhoudskosten buiten beschouwing te worden gelaten. In
het MIT /SNIP worden alleen de investeringskosten opgenomen.
basis hiervan, zijn de gepresenteerde kosten voor de twee
noodoverloopgebieden
al M€ 65 te hoog.

Kostenverhogende

Alleen op

en -verlagende aspecten overige noodoverloopgebieden:

Algemeen:
•

In de kostenraming is geen rekening gehouden met aanpassingen aan
infrastructuur, eventuele kwelschermen, eventueel noodzakelijke te
ontgraven toe-/afvoerkanalen,
eventuele uitbreiding gemaalcapaciteit en
de benodigde grondaankoop voor bijvoorbeeld nieuwe en te verhogen
dijken).

•

Voor de begrenzing van alle noodoverloopgebieden
geldt dat er niet
gekeken is naar kosten van dijkverhoging
en/of versteviging. Doordat
er op dit moment niet (precies) bekend is hoeveel er verhoogd moet
worden en hoe stabiel de dijken zijn, is in alle gevallen uitgegaan van
de aanleg van nieuwe dijken. Dit levert per definitie een overschatting
van de investeringskosten
(schatting: Rijnstrangen maximaal M€ 75 en
Ooij en Millingen maximaal M€ 12).

•

Bij alle noodoverloopgebieden
wordt in de rapportage uitgegaan
gebruik van bestaande uitlaten, namelijk (spui)sluizen. In de
kostenraming is desondanks uitgegaan van een nieuwe uitlaat.

van

Rijnstrangen:
•

Het tracé van de Betuwespoorlijn doorkruist het noodoverloopgebied
Rijnstrangen. Dit vraagt mogelijk om aanvullende voorzieningen en dus
bijhorende kosten wordt. Tevens zijn de kosten voor de kruisende wegen
met de nieuwe dijken niet meegenomen.

Ooij en Millingen:
•

Geen opmerkingen.

Duivense Broek:
•

Om een goede doorstroming te bevorderen moeten ter plaatse van de
A12, spoorweg en Betuwelijn in het noodoverloopgebied
Duivense Broek
drie doorgangen (bruggen) worden gerealiseerd. Geschatte extrakosten,
wel berekend door WL maar niet gepresenteerd door de Commissie,
bedragen M€ 74 (incl. onderhoud).
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•

•

Als Rijnstrangen geen noodoverloopgebied wordt en Duivense Broek wel,
moet het water vanuit de Bovenrijn worden aangevoerd door de
Rijnstrangen. Daarvoor is een extra aanvoerkanaal nodig van 12 km met
aan beide zijde dijken. Geschatte extra kosten, wel berekend door WL
maar niet gepresenteerd door de Commissie, bedragen M€ 74 (incl.
onderhoud). Is het toeval dat dit hetzelfde bedrag is als voor de drie bruggen?
Om het gebied liggen weinig bestaande waterkeringen en deze zulle
vrijwel alle geheel nieuw aangelegd moeten worden. Uitgangspunt van
nieuw aan te leggen dijken in plaats van verhogen lijkt dus zeer reëel voor
dit noodoverloopgebied.

Betuwe Oost:
•

De Betuwelijn komt door het gebied te lopen. Dat kan leiden tot
verhoogde kosten bij kruisingen met dijken. Tevens moet het water een
aantal belangrijke verkeersaders passeren. De kosten hiervoor zijn niet
meegenomen.

Betuwe West:
•

De Betuwelijn komt door het gebied te lopen. Dat kan leiden tot
verhoogde kosten bij kruisingen met dijken. Tevens moet het water een
aantal belangrijke verkeersaders passeren. De kosten hiervoor zijn niet
meegenomen.

Land van Maas en Waal:
•

De A50, A73 en de spoorlijn Den Bosch· Nijmegen doorkruisen het
gebied te lopen. De noodzakelijke aanpassingen hiervoor zijn niet
meegenomen.

In het algemeen zijn de eenheidsprijzen van het WL als volgt bepaald:
1. de door het WL genoemde eenheidsprijzen zijn 1.:1 overgenomen uit de
Spankrachstudie;
2. de in de Spankrachtstudie genoemde eenheidsprijzen zijn door het WL
overgenomen uit de studie Ruimte voor Rijntakken en andere bronnen (de
eenheidsprijzen zijn niet door het WL bepaald, onderbouwd en/of
geactualiseerd, maar wel geïndexeerd);
3. Hoe de eenheidsprijzen in het kader van ruimte voor Rijntakken zijn
bepaald. en/of dat daarin weer wordt verwezen naar andere bronnen, is
vooralsnog onduidelijk.
Het verkennende karakter van de kosten wordt bevestigd door de volgende
uitsplitsing van de raming. De totale kosten van een noodoverloopgebied in het
Rijnsysteem bestaat uit maximaal vier kostenposten: aanleg dijk, aanleg inlaat,
aanleg uitlaat en indien van toepassing dijkverhoging. Voor de aanleg van de
nieuwe dijken zijn vier verschillende eenheidsprijzen meegenomen, voor de aanleg
van de inlaat is één eenheidsprijs meegenomen, hetzelfde geldt voor de uitlaat en
de dijkverhoging. In totaal bestaat de M€ 525 dus uit 7 verschillende (geschatte)
eenheidsprijzen vermenigvuldigd met (globale) hoeveelheden. Uitgaande van de
juistheid van de kosten kan de volgende verdeling in de kosten worden
aangebracht:
•

aanleg nieuwe dijken 75% van de investeringskosten
noodoverloopgebied ;

•
•

aanleg inlaatconstructie 24 %;
aanleg uitlaatconstrcutie 1 %.

of:
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van een

•

aanleg nieuwe dijken 70% van de investeringskosten
noodoverloopgebied;

•

aanleg inlaatconstructie

van een

23%;

•
aanleg uitlaatconstructie 1 %;
•
verhoging bestaande dijken 6%.
Hierbij zijn dus kosten voor onder andere aanpassingen aan de infrastructuur nog
niet meegenomen. De kosten voor dijken zijn dus de bepalende factor binnen de
totale kosten. Het feit dat in de verkenning hiervoor maar vier eenheidsprijzen zijn
gehanteerd is onvoldoende basis voor een reservering van een budget, en behoeft
dan ook nadere studie.
De kosten voor de aanleg van nieuwe dijken en dijkverhogingen zijn hele ruwe
cijfers (een gemiddelde voor een regio), en niet specifiek voor de locaties van de
noodoverloopgebieden.
In de WL-rapportage wordt wel melding gemaakt dat er in
overleg tussen DWW, RIZA, Bouwdienst en WL nieuwe eenheidsprijzen zijn
vastgesteld, maar in feite was dit alleen een gesprek inzake een verdere
noodzakelijke regionale differentiatie van de eenheidsprijzen van dijkverhogingen
en nieuwe dijken. Op welke wijze de eenheidsprijzen (uiteindelijk) zijn bepaald en of
ze onderbouwd zijn, is vooralsnog onbekend. De Bouwdienst draagt dan ook geen
enkele verantwoordelijk m.b.t. de vastgestelde prijzen.
In het verleden (b.v. Ruimte voor Rijntakken: Verkenning Retentiebekkens, De
Maaswerken: Retentiegebied Latereraalkanaal-West en Integrale Verkenning Maas:
eenheidsprijzen) zijn de kosten voor verschillende retentiebekkens geraamd. Die
studies, vergeleken met die van de noodoverlopen, laten nogal wat verschillen zien
v.w.b. de verschillende mogelijke typen en dus ook kosten van in/uitlaatconstructies. Bij de kosten van het inlaatwerk van een noodoverloopgebied
wordt verwezen naar de bron: DON (door DON geraamd op M€ 22 all-in), de
kosten voor het uitlaatwerk worden geschat op een vijfde hiervan. Echter, deze
bedragen worden omgezet naar constructieprijzen per strekkende meter. Een brede
of smalle in-/uitlaatconctructie
kan dan behoorlijke invloed op de kosten hebben.
De afmetingen in de rapportage zijn arbitrair. De werkelijk benodigde breedte zal
door overstromingsberekeningen
bepaald moeten worden.
ConciusieCs) en aanbevelingCen)
Indien op basis van de huidige ontwerpen en kosten optimalisaties worden
uitgevoerd t.b.v. een budgetreservering wordt een groot risico gelopen. Op basis
van de gepresenteerde schetsontwerpen en de globale kosten is het te vroeg om
een kostenoptimalisatie uit te voeren (bij gelijkblijvende veiligheid) en te vroeg om
een budget aan te relateren. Hiervoor zijn de ontwerpen en de kosten niet
nauwkeurig genoeg. Daarbij komt dat, op basis van de WL-rapportage, een aantal
mogelijk besparingen deels, zoniet volledig, of meer dan dat, gecompenseerd
worden door kostenverhogende factoren, afhankelijk van het gekozen
noodoverloopgebied, soms wel in de WL-rapportage zijn gekwantificeerd, maar
door de Commissie alleen kwalitatief zijn benoemd.
Om met een redelijke nauwkeurigheid

wat te kunnen zeggen over de

investeringskosten, op basis waarvan gefundeerd een budget kan worden
vastgesteld, dient het ontwerp nader uitgedetailleerd te worden. In ieder geval
gedetailleerder dan nu het geval is. Alle aspecten/twijfels die nu als
kostenbesparing/-verhoging
(kunnen) worden gezien zullen dan grotendeels
weggenomen worden, of als risico's worden gekwalificeerd en gekwantificeerd.
Wat is in dan in ieder geval nodig voor zo'n verdiepingsslag?
•
Verzamelen van meer basisgegevens (gis-bestanden,
bestaande dijkhoogten
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informatie over

en stabiliteit (wordt l.k.v. RvdR al aan gewerkt:

Referentie Alternatief Dijkversterking), huidige en toekomstige
gemaalcapaciteit, kabels en leidingen, e.d.).
•

Veldwerk (nadere inventarisatie van de (voorkeurs)gebieden
infrastructuur)

•

Per noodoverloopgebied verschillende ontwerpen maken voor de
dijkverhogingen en nieuwe dijken, gedifferentieerd naar verschillende

•

omtrent

dijkringen/-vakken.
DON benaderen voor de raming en het ontwerp van het inlaatwerk uit de
RvR-studie (Mfl. 50, all-in) en indien er geen (goed) ontwerp van een
Inlaat- en uitlaatwerk aanwezig is, een nieuw ontwerp, hoeveelheden,
tekeningen en kostenraming opstellen.

•

Ovestromingsberekeningen
uitvoeren voor het bepalen van de breedten
van de verschillende in-/uitlaten.

•

Completere ramingen opstellen, die volledig voldoen aan de
kwaliteitseisen van RWS (inclusief kosten voor aanpassingen infrastructuur
(primaire en secundaire wegen, spoorwegen, Betuwelijn, e.d.), kosten
grondaankoop nieuwe dijken en constructies, (ontgravings)kosten voor
eventuele toe-I afvoerkanalen om het water te 'sturen', kosten
verschillende onderzoeken, kosten eventuele kwelwerende voorzieningen,
e.d.).
•
Risico-analyse op de kosten en hoeveelheden.
Het lijkt zinvol om bij de eventueel uit te voeren bovengenoemde werkzaamheden
het WL en HKV weer te betrekken v.w.b. de voorhanden zijnde kennis,
basisgegevens en hydraulische inbreng.
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