ARCADIS

Infrastructuur, milieu, gebouwen

O
►Q

O
O

»o
O

o
'o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
.o
o
o
d

-o
o
ul

Imagine the result

NOTA WATERVEILIGHEID: VOORBEREIDING
BELEID PREVENTIESPOOR
DEFINITIEVE LEVERING
RIJKSWATERSTAAT WATERDIENST

29 augustus 2008
C03031/BD8/0J2/000007
C03031.000007

*3 ARCADIS

(9 ARCADIS

ARCADIS NEDERLAND BV

Infrastructuur, milieu, gebouwen

Lichtenauerlaan 100
Postbus 4205
3006 AE Rotterdam
Tel 010 2532 222

Rijkswaterstaat
Waterdienst
De beer A. Roos
Postbus 5044
2600 GA DELFT

Fax 010 4341 398
www.arcadis.nl

DIVISIE WATER
Onderwerp:

Nota Waterveibgheid: Voorbereiding Beleid Preventiespoor
Definitieve levering
Rotterdam,

Geachte beer Roos,

28 augustus 2008

Hierbij zend ik u bijgaand, mede namens HKV Lijn in Water, de
definitieve stukken in bet kader van de Nota Waterveiligheid. Het gaat
om de verdere uitwerking/voorbereiding van bet beleid inzake het
preventiespoor.
De levering bevat de uitwerkingen van de activiteiten 1 tot en met 6
conform de offerte van 13 februari 2008 plus een samenvatting van deze
stukken.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw vraag te voldoen. Voor vragen en of
opmerkingen kunt u contact opnemen met Jeroen Klooster of met
ondergetekende.

Contact persoon:

Jeroen Klooster
Telefoonnummer:

06-2706 0271
E-mail:

j.p.g.n. klooster
@arcadis.nl
Ons kenmerk:
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Projectnummer:

Met vriendehjke groet,
ARCADIS Nederland BV
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Hoofd Adviesgroep Strategic & Besluitvorming

Bijlagen:
■ Samenvatting activiteiten 1 tot en met 6
■ Memo activiteit 1 en 4: Beschrijving Normeringstelsels en Toetsing en
Handhaving;
■ Memo activiteit 2: Ruimtelijke differentiatie;
■ Memo activiteit 3: Voorbeelden overschrijdingskans en
o verstromingskans;
■ Memo activiteit 5: Financiering waterkeringen
■ Memo activiteit 6: Advies stappenplan

Divisie Water is gecertificeerd voor:
ISO 9001, VC A** en SIKB BRL's
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Beleidsanalytisch kader waterveiligheid: Naar een nieuwe norm,
samenvatting
1. De huidige norm: overschrijdingskans van de waterstand
De huidige basis voor de bescherming tegen overstromingen is de Wet op de Waterkering. De basis is
gevormd door bet werk van de Deltacommissie na de watersnoodramp van 1953. De commissie heeft
destijds aanbevolen om bij bet ontwerpen van waterkeringen uit te gaan van een waterstand met een
bepaalde kans van overschrijding, bet zogenaamde ‘ontwerppeiT. Deze overschrijdingskans wordt de
veiligheidsnorm genoemd.
De huidige wettelijke veiligheidsnorm is de overschrijdingskans per dijkvak, waarbij in de norm
uitsluitend de overschrijdingskans van de maatgevende waterstand tot uitdrukking komt.
De door de Deltacommissie afgeleide optimale overschrijdingsfrequenties zijn impliciet alleen
gebaseerd op het faalmechanisme ‘overloop/overslag’. Voor overige faalmechanismen stelde de
Deltacommissie dat de waterkering “onder ontwerpomstandigheden volledig standzeker dient te zijn”.
Deze eis is in de daaropvolgende decennia nader uitgewerkt en ligt tegenwoordig impliciet vast in de
ontwerpleidraden van de ENW.
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Toetsen
In de Wet op de Waterkering is de bepaling opgenomen dat alle primaire waterkeringen iedere vijf jaar
moeten worden getoetst. Elke 5 jaar worden ook de nieuwe inzichten op het gebied van waterstanden,
golven en sterkte van de kering in het toetsproces opgenomen. Het ‘Voorschrift Toetsen op Veiligheid’
(VTV) geeft aan op welke faalmechanismen de kering - op dijkvakniveau - getoetst dient te worden en
hoe getoetst wordt. Er wordt dus niet alleen op oploop en overslag getoetst. De toetsing beschouwt alle
relevante mechanismen. Per mechanisme kan op verschillende niveaus worden getoetst van grof naar
fijn. Gedetailleerdere toetsing alleen vindt plaats als de eenvoudigere, conservatieve regels niet
voldoen.

Ontwerpen
Evenals voor de toetsing geldt voor het ontwerpen van waterkeringen de wettelijke nonnfrequentie als
basis. De referentieperiode waarvoor ontwerpen worden gemaakt is aanzienlijk langer (in de regel 50
jaar tot 100 jaar) dan de toetscyclus. Om voor zo’n lange periode te komen tot een veilig ontwerp
wordt rekening gehouden met verwachte wijzigingen in de hydraulische omstandigheden gedurende de
referentieperiode. In de praktijk betekent dit dat voor ontwerp van hogere waterstanden en zwaardere
golfcondities wordt uitgegaan dan voor toetsen. Dit wordt veelal aangeduid met de term “robuust
ontwerpen”. Daamaast wordt in het ontwerp rekening gehouden met specifieke, lokale
omstandigheden en met zetting en klink.
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2. Waarom een alternatief normeringstelsel?
Een norm biedt een kader waarbinnen kan worden beoordeeld of situaties toelaatbaar zijn of niet. Een
goed gekozen norm biedt bovendien de mogelijkheid om (beleidsmatig) expliciete keuzes te maken,
bijvoorbeeld ten aanzien van de balans tussen preventie en mitigatie en ten aanzien van ruimtelijke
differentiatie van de veiligheid.
Er is aanleiding om de huidige normen voor de bescherming tegen overstromingen kritisch te
beschouwen. Sinds de invoering ervan in de jaren ’50 van de twintigste eeuw is de maatschappij sterk
veranderd: de gebieden die door keringen worden beschermd zijn dichter bevolkt en de ge'fnvesteerde
waarde in de beschermde gebieden is sterk gegroeid.

Alternatieve normeringstelsels
Meer toegespitst op de huidige norm is onze kennis over de verschillende faalmechanismen ook
toegenomen. Impliciete regels voor toetsing en ontwerp kunnen daardoor expliciet gemaakt worden. In
de huidige normering is de overstromingskans (per vak of ring) niet bekend en daarmee is feitelijk het
overstromingsrisico onder de huidige normering niet bekend. Overschrijden is echter niet gelijk aan
overstromen. Dit is ook de aanleiding geweest voor het project VNK, waarin de overstromingskans,
het gevolg en het risico expliciet worden gemaakt. Zie ook onderstaand kader 1.
KADER 1: OVER KANSEN EN RISICO’S
In de huidige systematiek is de nomi vastgelegd in termen van overschrijdingskans. Deze norm legt de
hydraulische belasting vast waarop waterkeringen moeten worden ontworpen. Een kans van 1/2000 betekent
dat de waterkering geschikt moet zijn om de waterstand (en de daarbij behorende golfcondities) te weerstaan
die met een kans van 1/2000 per jaar voorkomen. De sterkte van de waterkeringen is impliciet in de huidige
normering verwerkt, dankzij de ontwerpeis dat de kans op falen van een waterkering door overbelasting klein
moet zijn. De waterkering moet dus sterk genoeg zijn om de maatgevende belasting te kunnen weerstaan. In de
huidige wet geldt de norm per dijkvak.
Een norm in termen van een overstromingskans schrijft voor wat de maximale kans mag zijn dat een
waterkering random een bepaald gebied op een of meer plaatsen faalt. Daarmee worden, naast de hydraulische
belasting, ook andere faalmechanismen (in relatie tot de hoogte en sterkte van de waterkering) expliciet in de
kans verwerkt. Een overstromingskans kan gelden voor een deel van een dijkring of voor een dijkring als
geheel.
Een norm in termen van een overstromingsrisico betreft het beschermde gebied. Elet risico wordt gedefinieerd
als de kans dat ergens rondom het gebied een kering faalt, dus de overstromingskans, maal de gevolgen van
zo’n overstroming. De gevolgen worden uitgedrukt in geld of in aantal slachtoffers. De eenheid van een
overstromingsrisico is daarmee ‘euro’s per jaar’ of ‘aantal slachtoffers per jaar’. Een norm in termen van een
overstromingsrisico kan een heel dijkringgebied beslaan of een deel van een dijkringgebied.
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Altematieve normeringstelsels zijn besproken in ARCADIS (2007) en worden weergegeven in figuur
1.
De gepresenteerde indeling in varianten uit de voorgaande rapportage is hieron
verduidelijking zijn de volgende aanpassingen gedaan: de huidige norm is toegevoegd (variant 1) en
de overschrijdingskans per dijkring en de overstromingskans+ per dijkring zijn nu wel gevisualiseerd
(variant 2-/2+):
1. De huidige normering (variant 1) is de overschrijdingskans per dijkvak, waarbij in de norm
uitsluitend de oversehrijdingskans van de maatgevende waterstand tot uitdrukking komt.
2. Overschrijdingskans per dijkring (variant 2-): in tegenstelling tot de bestaande normering (variant
1) wordt uitgegaan van een norm van dijkring(deel) en niet meer van het dijkvak. Qua
‘normeringsniveau’ bevindt deze variant zich boven ‘overschrijdingskans per dijkvak’ (variant 1),
maar de variant zit nog niet op het niveau van ‘overstromingskans per dijkring’(variant 2)
3. Overstromingskans per dijkring (variant 2): de norm wordt uitgedrukt in de kans op falen van de
waterkering, rekening houdend met alle faalmeehanismen.
4. Overstromingskans+ per dijkring (variant 2+): de norm wordt uitgedrukt in de kans op falen van
de waterkering, rekening houdend met alle faalmeehanismen. In aanvulling op variant 2, wordt
wettelijk geregeld dat ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot een aanpassing
van de norm. De norm groeit dus mee met de ruimtelijke ontwikkelingen. Qua normering bevindt
deze variant zich dus op hetzelfde niveau als variant 2, maar er wordt een facet (RO) toegevoegd,
vandaar 2+.
5. Overstromingsrisico per dijkring of dijkringdeel (varianten 3 en 4): in de norm wordt expliciet
geent op risico, de combinatie van kansen en gevolgen (bijvoorbeeld economische schade en
slachtoffers), op het niveau van dijkring(deel).
Het verschil in schaalniveau (dijkvak, dijkringdeel, dijkring) van de norm komt in figuur 1 en label 1
nader tot uitdrukking. Per dijkvak gelden weer de verschillende faalmeehanismen. In figuur 1 wordt
dit aan de linkerkant weergegeven. Variant 2- is lastig te positioneren in figuur 1, aangezien sprake is
van normering op dijkringniveau, maar nog wel op basis van overschrijdingskans. Deze variant zit dus
tussen variant 1 en 2. Tabel 1 verduidelijkt dit verder.
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Figuur 1: Wustratie normeringstelsels waterveiligheid
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Tabel 1: Wustratie normeringstelsels waterveiligheid
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In iedere normeringsvariant vormt de beoordeling van de technische kwaliteit van de kering per vak de
basis voor het geven van een oordeel over de veiligheid. Wanneer de norm laag wordt gelegd (variant
1), dan staat de norm dicht bij deze technische toetsing op vakniveau. De uitwerking van de norm naar
technische toetsregels is dan relatief eenvoudig. Omdat het uiteindelijk gaat om het handhaven van een
zeker overstromingsrisico, moet een koppeling worden gelegd tussen het overstromingsrisico en de
norm. Het overstromingsrisico is alleen gedefinieerd op dijkringen of dijkringdelen. De uitwerking van
de risiconormen naar technische normen voor de toetsing zal moeten plaatsvinden in een beleidsmatige
afweging die in een variant 1 vrij gecompliceerd kan zijn.
Normvariant 4 staat juist zeer dicht bij het einddoel: het overstromingsrisico, dat in dit geval expliciet
is genormeerd. De beleidsmatige afweging is daardoor naar verwachting aanzienlijk eenvoudiger dan
bij andere varianten. Echter, de vertaling naar toetsregels voor vakken dient hoe dan ook plaats te
vinden in een normenstelsel (leidradenstelsel). Dit normenstelsel wordt naar verwachting erg
gecompliceerd in deze variant.

Beoordeling alternatieven
In ARCADIS (2007) zijn de bovengenoemde alternatieven beoordeeld op de criteria ‘representatie
veiligheidsbeleid’, ‘maatschappelijk draagvlak’, ‘uitvoerbaarheid’ en ‘invoerbaarheid’. Bij iedere
variant is op hoofdlijnen uitgezocht welke nadere uitwerking van de norm nodig is om deze werkbaar
te maken. Ook zijn belangrijke eigenschappen en keuzes aangegeven. Zie kader 2.
KADER 2: BEOORDELING TYPE NORMERINGEN
De integrale beoordeling en gevoeligheidsanalyse laten zien dat een normering op basis van
overstromingsrisico pas een voorkeur krijgt als de eerste doelstelling (‘representatie veiligheidsbeleid’) heel
zwaar gaat meewegen. Elk normeringstelsel heeft echter de risicobenadering als fundament, los van wat er in
de wet zal komen te staan als norm. Is het dan nog een belangrijk apart doel? In mime meerderheid zijn de
experts van mening dat dit altematief per saldo vooralsnog geen reele optie is.
Een normering gebaseerd op overschrijdingskans scoort vooral goed op uitvoerbaarheid en invoerbaarheid.
Indien deze doelen zeer zwaar worden gewogen, krijgt dit type nomiering in dezelfde mate de voorkeur als de
alternatieven op basis van overstromingskans. Indien ‘maatschappelijk draagvlak’ en ‘representatie van de
risicobenadering’ een vergelijkbaar gewicht krijgen, dan wordt scoort een normering op basis van
overschrijdingskans minder positief. Aanvullend is naar voren gebracht dat (blijven) kiezen voor een norm op
basis van overschrijdingskans een gemiste kans zou zijn om verbeteringen door te voeren.
Bij een altematief op basis van overstromingskans is een discussiepunt hoeveel en welke faalmechanismen
deel zouden moeten/kunnen uitmaken van de overstromingskans. Het aantal faalmechanismen heeft echter
enerzijds direct zijn weerslag op uitvoerbaarheid en invoerbaarheid, anderzijds op de representativiteit van het
veiligheidsbeleid. Hier dient een goede balans in gevonden te worden. Om de vergelijkbaarheid met het oude
normenstelsel te waarborgen dient in het nieuwe stelsel ten minste de huidige set faalmechanismen uit de VTV
te worden gehandhaafd.
In de onderlinge vergelijking krijgt een normering op basis van overstromingskans in de meeste gevallen de
voorkeur.
De RO ‘+’ kan zowel gezet worden bij een norm op basis van overschrijdingskans als overstromingskans. Het
gaat immers om het wettelijk regelen van overleg tussen de waterkeringbeheerder (kans) en de RO-autoriteit bij
voorgenomen investeringen in het beschermde gebied. De inrichting van deze dialoog kan feitelijk autonoom
worden geregeld, los van een voorkeur voor overschrijdingskans of overstromingskans.
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Uit de beoordeling in ARCADIS (2007) komt een overstap op een norm, gebaseerd op een
overstromingskans op dijkringniveau, als voorkeursalternatief naar voren. Ook bet advies van ENW
(2008) richt zich op een overgang naar een norm op basis van overstromingskansen berekend met
methoden die nu in VNK2 worden toegepast.
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3. Naar een normeringsysteem op basis van overstromingskansen
Een overgang naar een nieuw normeringsysteem op basis van overstromingskansen zal goed moeten
worden voorbereid. Daarvoor is een overgangsfase (wellicht inclusief een overgangsnorm)
noodzakelijk waarin stapsgewijs wordt overgeschakeld. In de tussentijd kan bet normeringsysteem op
basis van overstromingskansen nader worden gedetailleerd en uitgetest, waarbij expliciet aandacht
besteed moet worden aan de nadere uitwerking van de toetsnorm en toetsvorm.

Stapsgewijze invoering
In label 2 is een ambitieus, maar realistisch stappenplan opgenomen voor de overgang van de
overschrijdingskans op basis van VTV naar de overstromingskans als wettelijke maat voor de
veiligheid van de waterkeringen (ENW 2008). Er is vooralsnog van afgezien om mogelijke varianten
op te nemen, zoals bet verschuiven van toetsronde 2006-2011 naar 2006-2013 met bet oog op de
invoering van de Europese Hoogwaterrichtlijn. Dergelijke varianten in fasering behoren tot de
mogelijkheden.
Tube! 2: Voorgestelde fasering overgang normeringstelsel waten’eiligheid

Toetsronde
2006-2011
2011-2016
2016-2021

Rapportage op basis van VTV
Verplicht
Verplicht
Vervallen

Rapportage op basis van overstromingskans
Facultatief
Verplicht
Verplicht

Een minder ambitieuze doelstelling is niet gewenst, omdat de kans dan groot is dat de aandacht en
focus verslapt. Een ambitieuzere doelstelling (bijvoorbeeld om al in de toetsronde 2006-2011 de
toetsrapportage op basis van de overstromingskansen al verplicht te stellen) lijkt ook niet wenselijk,
omdat nog niet alle complicaties van deze aanpak bekend zijn.
Het ENW vindt het aan te raden om het inzicht in de overstromingskansen wel als aanvullend oordeel
bij de toetsing te gebruiken, bv. bij de geavanceerde toetsing (dit gebeurt nu al tot op zeker hoogte) en
de prioritering van verbeteringswerken. Daamaast beveelt het ENW aan om in de periode tot 2011 al
de benodigde kennis en instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn voor toetsing op basis van
overstromingskans, bij voorkeur aan de hand van een aantal case studies.

Tijdelijke overgangsnorm
Bij de toetsingsronde 2011-2016 dient bij toetsing op basis van overstromingskans er uiteraard ook een
norm te zijn voor de overstromingskans. Deze kan in 2011 bekend zijn, als uitkomst van het WV21
debat. Dat is echter niet zeker. Om de gewenste overstap in 2011 toch mogelijk te maken kunnen de
uit VNK2 volgende overstromingskansen als normbasis gebruikt worden. In principe ligt die basis
gereed in de Wet op de Waterkering (WoW).
Voor de periode totdat WV21 nieuwe overstromingsnormen levert, kan eventueel een overgangsnorm
gehanteerd worden als tussentijds aan te houden veiligheidsniveau. Hiervoor kunnen de bekende
overschrijdingskansen gekozen worden die in de WoW zijn opgenomen. Dat betekent:
overstromingskans = overschrijdingskans. Dit is theoretisch niet geheel correct, maar praktisch goed
hanteerbaar.
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Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat de overstromingskansen van de dijkringen met
betrekkelijk kleine aanpassingen van enkele zwakke schakels aan deze tussentijdse norm kunnen
voldoen. Naar verwachting zal deze overgangsnorm niet leiden tot omvangrijke versterkingen van
waterkeringen, omdat de huidige hoge kansen over het algemeen door enkele zwakke plekken worden
veroorzaakt. Een mogelijke uitzondering is het probleem van de grote kansen op piping in het
rivierengebied. Voor dit faalmechanisme zal mogelijk moeten worden onderzocht of en zo ja hoeveel
versterking nodig is.
Opgemerkt wordt dat de verwachting is dat de resultaten van WV21, mede op basis van de kostenbatenanalyse en slachtofferrisico’s, voor veel dijkringgebieden zal leiden tot strengere normen. Het
lijkt verstandig om met grootschalige verbeteringswerken te wachten op de uitkomsten van WV21.

Uitwerking toetsnorm en toetsvorm
Wisselwerking faalmechanismen
In de huidige toetssystematiek zijn per mechanisme technische eisen vastgesteld. Dit betekent dat er op
mechanisme niveau kan worden afgekeurd. Bij overstromingskansen werkt dit anders. In de
kansbenadering worden de kansen per mechanisme met elkaar gecombineerd en wordt
deze combinatie vergeleken met de norm. Het vastleggen van een eis op mechanismeniveau is
daarmee in deze benadering niet meer nodig (of op ringniveau: vervang in deze zin "mechanisme"
door "vak") Er is dus sprake van een zekere wisselwerking: een vak kan in de toetsing weliswaar op
een mechanisme een hogere faalkans hebben maar als de andere mechanismen juist een lagere
faalkans hebben kan de gecombineerde overstromingskans toch binnen de norm blijven. Op basis van
de gecombineerde kansen kan nog steeds aan de nieuwe norm voldaan worden.
Doordat de nieuwe norm niet uitgaat van eisen op mechanismeniveau, kan in de uitwerking flexibeler
worden ingespeeld op verschillende bedreigingen binnen een dijkring/dijkvak. Het gaat uiteindelijk
om het bepalen van de kans op een overstroming en niet om het voldoen aan eisen op lagere niveaus
die niet direct tot overstromingen zullen leiden.
Bijvoorbeeld: De toetsing gaat er vanuit dat ‘overloop/overslag’ 90% in de faalkans bijdraagt en de overige
mechanismen gezamenlijk maximaal 10%. Voor een dijkring met een nomifrequentie van 1/10.000 betekent dit
afgerond een norm van 1/11.000 voor overloop/overslag en een norm van 1/100.000 voor een mechanisme als
piping. In de huidige systematiek zal een vak met een ‘pipingkans’ van 1/90.000 (voldoet niet) en een kans op
overloop/overslag van 1/50.000 (voldoet wel) dus per saldo afgekeurd worden. Bij overstromingskansen wordt
gekeken naar de gezamenlijke kans. Stel dat die in de orde van 1/40.000 ligt dan zou het vak nu dus wel
voldoen aan de norm van 1/10.000.

Ruimtelijke dijferentiatie
De huidige norm (op basis van overschrijdingskansen) kent vijf klassen. Voor dijkringen langs de
Limburgse Maas geldt een norm van 1/250. Voor het bovenrivierengebied geldt 1/1250. Daamaast zijn
er nog dijkringen langs de kust en de meren en in het overgangsgebied waar een norm geldt van
1/2000 of 1/4000. Voor de dichtbevolkte dijkringgebieden 13 (Noord Holland) en 14 (Zuid-Holland) is
de normfrequentie 1/10.000. De vraag is of deze indeling gehandhaafd moet blijven of dat een verdere
verfijning gewenst is en zo ja in welke mate.
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Er is een aantal optics denkbaar om te kunnen differentieren. Op hoofdlijnen kan gedacht worden aan
1. Klassenindeling zoals die nu is vastgesteld bij de huidige norm
2. Een klassenindeling die gebaseerd is op type bedreiging en een indeling naar gevolgen.
3. Een indeling op dijkringniveau. Elet gaat in totaal om 57 dijkringen plus de Maaskaden.
4. Een indeling op basis van dijkringdelen. Een eerste schatting op basis van VNK-2 is dat dit zal
gaan om 500 tot 1000 dijkringdelen.
5. Een mengvorm van bovenstaande bijvoorbeeld afhankelijk van dijkringgrootte.
Voor bet beoordelen van bovenstaande opties van ruimtelijke differentiatie zijn de eerder genoemde
criteria uit (ARCADIS, 2007) gebruikt. Zie label 3.
Tabel 3: Score opties ruimtelijke differentiatie

Opties en criteria
Optie I Huidig
Optie 2 Bedreiging
en gevolgen
Optie 3
Dijkringniveau
Optie 4
Dijkringdeelniveau
Optie 5 Mengvorm

Veiligheidsbeleid

Invoerbaarheid

Uitvoerbaarheid

++

++

Maatschappelijk
draagvlak
0

+
++

De scores in tabel 3 zijn alleen richtinggevend en voor discussie vatbaar, afhankelijk van de weging
van de criteria in de ogen van beleidmakers. Daamaast speelt de mate van clustering een rol. Hoe meer
er geclusterd wordt, hoe praktischer de indeling wordt. Dit heeft dan in het bijzonder weer voordelen
voor de opties 2 t/m 5. Een indeling in zeven klassen lijkt voldoende onderscheidend vermogen te
hebben (het onderscheid in de maatgevende waterstand is dan maximaal ongeveer 20 cm.) en biedt het
voordeel dat het praktisch hanteerbaar is. Een voorbeeld van een dergelijke clustering is opgenomen in
tabel 4.
Tabel 4: Voorbeeld normering op basis van bedreiging en gevolgen met clustering van klassen

Gevolgen

Bovenrivier

Klein
Matig
Groot
Super

1/250
1/1250
1/2500

Bedreiging
Benedenrivier

1/1250
1/2500
1/5000

1/1250
1/5000
1/10.000

1/2500
1/10.000
1/20.000

1/50.000

In onderstaande figuur 2 wordt duidelijk hoe dit voorbeeld ruimtelijk uitwerkt.
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Figuur 2: Ruimtelijke differentiatie bij voorbeeld normering op basis van bedreiging en gevolgen

Klasse nieuwe norm

/

Legemla
1*0.000

□

1/2500

100.000

1/1250

1/10.000

1/250

1/5000

Ons kenmerk:
C03031 /B D 8/0 F9/000007

Blad:

11/16

ARCADIS

Aandachtspunten nadere uitwerking van een toetsvoorschrift
De invoering van een nieuw normstelsel leidt ertoe dat het bestaande stelsel van toetsvoorschriften
(bestaande uit het VTV en de HR) niet meer voldoet. Bij de ontwikkeling van een nieuw
toetsvoorschrift voor het nieuwe normstelsel zijn een aantal aandachtspunten van belang:
a)
Het toetsvoorschrift dient toetsing op verschillende niveaus van nauwkeurigheid (zoals de
huidige eenvoudige, gedetailleerde en gevanceerde toets)1 mogelijk te maken
b)
Het resultaat van een toetsregel dient zo goed mogelijk de werkelijke faalkans van het
onderdeel te benaderen, waarbij eenvoudige regels conservatiever dienen te zijn dan
gedetailleerde en gedetailleerde regels conservatiever dan geavanceerde
c)
De set faalmechanismen die in de huidige VTV is opgenomen wordt minimaal overgenomen
in het nieuwe toetsvoorschrift
d)
De regels dienen uitlegbaar en uitvoerbaar te zijn voor waterkeringbeheerders. Het toetsstelsel
dient zo te worden opgezet dat voldoende mensen de juiste kennis bezitten om de toets uit te
voeren
e)
Het periodiek actualiseren van de hydraulische randvoorwaarden blijft onderdeel van de
toetscyclus
f)
Het nieuwe normstelsel zou naast robuust (toekomstgericht) ontwerpen ook robuust
(toekomstgericht) toetsen mogelijk moeten maken. Dit houdt in dat de kering niet wordt
beoordeeld op de condities aan het eind van de lopende toetsperiode, maar op de condities aan
het eind van de daarop volgende toetsperiode.
Basisvarianten voor een nieuw toetsvoorschrift
Op basis van bestaande kennis zijn een aantal basisvarianten voor een beoordelingsstelsel te
onderscheiden:
a)
Een methode die lijkt op de aanpak conform de VTV. De verdeling van de normfaalkans naar
de vakken en van de vakken naar de mechanismen is op voorhand gekozen en ligt (impliciet of
expliciet) vast in de toetsregels. De toetsregels zelf bestaan uit rekenregels die, op grond van
deteministische invoer, leiden tot een oordeel
b)
Een methode die lijkt op de aanpak conform VNK. De eigenschappen van de ring (geometrie,
grondgegevens, hydraulica) worden ingevoerd in een programma waarin ook de
faalmechanismen wiskundig zijn omschreven (faalfuncties). Via probabilistische
rekenmethoden wordt deze informatie samengebracht tot een faalkans per vak, per
dijkringdeel en/of van de dijkring
c)
Een tussenvariant waarbij op basis van deterministische rekenregels een inschatting wordt
gemaakt van de faalkans. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door middel van fragility
curves. Daamaast worden in deze variant regels gegeven voor het combineren van kansen tot
de vakkans en de ringkans.
Onderstaande label 5 geeft een beoordeling van de drie varianten in het licht van de hierboven
genoemde aspecten.

1

De opdeling in drie niveaus is niet dwingend. Vanwege de bekendheid daarvan wordt in deze tekst wel uitgegaan van drie

niveaus, analoog aan het bestaande voorschrift
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Tabel 5: Beoordeling basisvarianten toetsstelsel

Aspect
Mogelijk bij keuze
“overstromingskans op
ringniveau”
Regels op verschillende
niveaus mogelijk
Nauwkeurigheid

Alle faalmechanismen
op te nemen

Uitlegbaarheid van de
regels

Analoog aan VTV
Ja

Analoog aan VNK
Ja

Tussenvariant
Ja

Ja, tot gedetailleerd
niveau
Laag, mede
vanwege
vastgelegde
toedeling van
faalkansen
Ja

Beperkt
Hoog

Ja, tot gedetailleerd
niveau
Middel, toedeling
faalkansen niet
vastgelegd

Nee, enkele
faalmechanismen zijn
niet in deze benadering
te beschrijven
Slecht

Nee, enkele
faalmechanismen zijn
niet in deze benadering
te beschrijven
Middel

Goed

Op basis van deze analyse blijkt dat geen van de basisvarianten individueel kan worden uitgewerkt tot
een volledig dekkend toetsstelsel. Met een VNK-achtige aanpak wordt een hoge nauwkeurigheid
bereikt, maar het defmieren van eenvoudiger toetsregels is in deze aanpak niet evident. Regels op
eenvoudig en gedetailleerd niveau zijn wel mogelijk bij de andere twee varianten, maar ten koste van
nauwkeurigheid. Verder is het in deze varianten lastig om een geavanceerde toetsregel vast te stellen
omdat bij de gekozen norm een volledige probabilistische berekening uiteindelijk de logische
geavanceerde toetsregel is.
Door de benaderingen met elkaar te combineren worden de voordelen van iedere basisvariant
maximaal benut en worden de nadelen zo goed mogelijk ondervangen. Geadviseerd wordt dan ook om
het toetsstelsel te baseren op een combinatie van de drie gepresenteerde basisvarianten.
Uit de analyses van VNK is gebleken dat de resultaten van de VTV-toetsing en de resultaten van een
volledig probabilistische berekening niet altijd met elkaar overeenkomen. Dit betekent dat een
aanpassing en doorontwikkeling van de eenvoudige en gedetailleerde toetsregels in ieder geval nodig
is om het systeem sluitend te maken op de nieuwe normen.
In de huidige aanpak is het geavanceerde spoor feitelijk niet ontwikkeld. Het geavanceerde spoor heeft
onder de nieuwe norm echter nog een rol die in de bestaande situatie niet bestaat, namelijk als basis
voor de calibratie van de eenvoudiger toetsregels. Om die reden is een doorontwikkeling van het
geavanceerde spoor in dit geval noodzakelijk.

2

Relatieve beoordeling van de varianten onderling
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Nadere uitwerking toetsstelsel op basis van de drie basisvarianten
Een toetsstelsel gebaseerd op de drie basisvarianten zou er nit kunnen zien zoals weergegeven in label
6. Per toetsregel is tevens op hoofdlijnen aangegeven welke activiteiten nodig zijn om tot de toetsregel
te komen.
Tabel 6: Ontwikkeltraject toetsstelsel
Niveau
Eenvoudig

Kenmerken toetsregel
* Vastgelegde toedeling van faalkansen naar
vakken en mechanismen
(faalkansbudgetten)
Toetsregels gecalibreerd op de
faalkansbudgetten

Gedetailleerd

Toetsregels leidend tot een faalkans in
plaats van een binair oordeel
(goed/voldoende/onvoldoende)
Rekenregels voor het combineren van
kansen per mechanisme tot de kans per
vak, per dijkringdeel en per ring

Geavanceerd

Toetsmodel dat uit ingevoerde gegevens
de faalkans berekend
Toetsregels voor die mechanismen
waarvoor een faalkansbenadering
vooralsnog niet mogelijk is

Hoofdlijnen ontwikkeltraject
Vaststellen faalkansbudgetten op
grond van bevindingen VNK-2
Aanpassen (calibratie) en waar
nodig uitbreiden van de
toetsregels uit het bestaande
VTV
Toetsregels ontwikkelen uit het
bestaande VTV en de bestaande
Leidraden
Uitbreiden van de set
hydraulische randvoorwaarden
naar meer waarden dan alleen de
waarden bij de normfrequentie
Calibratie van de toetsregels en
de combinatieregels op grond
van resultaten VNK-2
Uitbreiden van de set
faalmechanismen in PC-Ring tot
de volledige VTV-set, waar
mogelijk
Ontwikkeling genoemde
toetsregels of ovememen
bestaande aanpak VTV

In het nieuwe toetsstelsel wordt de overstromingskans gegeven per dijkring in plaats van een binair
oordeel (goed/voldoende/onvoldoende). Daarmee geeft dit toetsstelsel een genuanceerder beeld van de
veiligheid dan het bestaande stelsel.
Voor de ontwikkeling van het toetsstelsel vormen de resultaten van VNK-2 een belangrijke basis. De
huidige software dient ontwikkeld te worden naar een dekkend instrument op basis van de ontbrekende
software. De eenvoudige en gedetailleerde regels worden gecalibreerd op de resultaten van de
geavanceerde regels.
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Ontwikkelproces Toetsstelsel
Geen van de lopende initiatieven (zoals VNK-2) lijkt volledig te voorzien in de ontwikkeling van het
nieuwe toetsstelsel, hoewel in de loop der jaren wel een groot aantal bouwstenen zijn ontwikkeld. De
omvang van deze opdracht rechtvaardigt dat deze ontwikkeling als een apart project wordt aangepakt.
Vanwege de omvangrijke wijzigingen ten opzichte van het bestaande toetsstelsel verdient het
aanbeveling om het nieuwe toetsstelsel eerst als “groene versie” te verspreiden en parallel aan het
bestaande instrumentarium te gebruiken3. Om aan te sluiten bij de toetspraktijk zou deze groene versie
uiterlijk in 2011 beschikbaar moeten zijn, als de volgende toetsronde (2011-2016) van start gaat. Op
basis van de bevindingen in de praktijk kan de groene versie dan verder worden uitgewerkt tot een
definitief toetsvoorschrift. Dit definitieve voorschrift zou dan in 2016 beschikbaar moeten zijn.
De inspanning die nodig is voor het ontwikkelen van het toetsstelsel zal naar verwachting aanzienlijk
zijn en wordt geschat op 13,5 manjaren. Het verder uitwerken van het werkprogramma is nodig om
beter zicht te krijgen op de benodigde inspanning.

3

Deze aanpak is in het verleden voor enkele TAW-leidraden en voor het eerste toetsvoorschrift gevolgd. Daarbij wordt de Leidraad in de

praktijk toegepast met als doel de mogelijke tekortkomingen snel op te sporen. Na verwerking en bijstelling van commentaren (bijvoorbeeld
na een periode van 2 a 3 jaar) wordt het voorschrift definitief gemaakt.
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Beschrijving huidig normenstelsel
Korte historische schets
Het waterkeringstelsel in Nederland is ontstaan in een spontaan proces waarin de maatschappij,
geconfronteerd met wateroverlast en overstromingen, maatregelen nam om dit te voorkomen. Van de
Ven (1993) plaatst de start van dit proces rond het jaar 800. Rond deze tijd worden lokaal de eerste
waterkeringen opgeworpen. Het proces is grotendeels reactief van aard; geconfronteerd met overlast
en overstromingen worden initiatieven genomen om het stelsel uit te breiden en te verbeteren.
In de 17e eeuw wordt in Amsterdam een meetpunt voor waterstanden in gebruik genomen. In de
decennia ema ontstaat op basis van deze metingen een eerste, primitief normeringstelsel: het wordt een
goed ingenieursgebruik om een dijk te ontwerpen op een waterstand die “een meter hoger ligt dan de
hoogst waargenomen waterstand”. Het stelsel van meetpunten wordt uitgebreid en de vuistregel wordt
in het hele land gemeengoed. Dit blijft zo tot de jaren ’50 van de twintigste eeuw.
In 1939 publiceert Ir. Wemelsfelder een statistische analyse van de gemeten waterstanden bij Hoek
van Holland. Hij komt tot de verontrustende conclusie dat de op dat moment hoogst waargenomen
waterstand een ffequentie van overschrijden heeft van 1/50 per jaar. Huitema (1947) komt op basis van
het werk van Wemelsfelder tot de conclusie dat dit beeld landelijk geldt en dat bovendien landelijk de
overschrijdingsfrequentie van de hoogst waargenomen waterstand sterk verschilt.
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Mede naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van Wemelsfelder pleit vanaf de jaren ’30 een
kleine groep van (voomamelijk) ingenieurs voor versterking van de waterkeringen.
De stormvloedramp die in 1953 Zuid-West Nederland treft leidt tot het instellen van de
Deltacommissie. De belangrijkste adviezen van de commissie zijn:
■ Het afsluiten van de zeearmen in Zuid-West Nederland om de veiligheid tegen overstromingen te
vergroten.
■ Het baseren van het ontwerp van waterkeringen op een waterstand met een frequentie van
overschrijden van 1/10.000 per jaar voor de Dijkring Centraal Holland. Tevens stelde de
Deltacommissie een ruimtelijke differentiatie voor van de norm, waarbij andere kustgebieden dan
Noord- en Zuid-Holland een beschermingsniveau kregen van 1/4000 per jaar.
De Deltacommissie komt op basis van risicogebaseerde kosten-batenanalyse tot haar keuze voor de
ontwerpfrequenties en tot de keuze voor ruimtelijke differentiatie. De voorstellen van de
Deltacommissie krijgen wettelijke status in de Deltawet. In de jaren ’90 wordt de normstelling uit de
Deltawet overgenomen in de Wet op de Waterkering.

Huidig normenstelsel op hoofdlijnen
De huidige basis voor het handhaven van de bescherming tegen overstromingen is de Wet op de
Waterkering. De basis wordt nog steeds gevormd door het werk van de Deltacommissie. Dit geldt
voor:
■ De vorm van de norm (overschrijdingsfrequentie waterstand).
■ De hoogte van de norm.
■ De ruimtelijke differentiatie.
Wei zijn sinds het invoeren van de Deltawet elementen toegevoegd en aangepast. De normstelling
voor waterkeringen in het rivierengebied is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
vastgesteld en opgenomen in de Wet op de Waterkering. De normstelling voor voorliggende
waterkeringen (zoals de Oosterscheldekering en de Afsluitdijk) is in de jaren negentig vastgesteld. De
gebieden langs de Maas zijn in 2005 aan de wet toegevoegd.
In de loop der jaren heeft de norm een praktische verdere uitwerking gekregen:
■ De Deltacommissie heeft zich destijds alleen gebaseerd op de kruinhoogte van de kering en dus
impliciet alleen op het mechanisme overloop/overslag. Voor overige mechanismen stelde de
Deltacommissie dat de waterkering “onder ontwerpomstandigheden volledig standzeker dient te
zijn”. Deze eis is in de decennia volgend op de commissie nader uitgewerkt en ligt tegenwoordig
impliciet vast in de ontwerpleidraden van ENW (voorheen TAW).
■ De frequentie van overschrijden geldt alleen voor de waterstand. Hoge waterstanden gaan echter in
de regel samen met extreme golfaanval (vooral langs de kust en in mindere mate in het
rivierengebied). Voor toetsen (zie onder) worden de te hanteren combinaties van waterstand en
golfcondities veelal vastgelegd.
Voor het ontwerpen van waterkeringen geldt ook de wettelijke normfrequentie als basis. De
referentieperiode waarvoor ontwerpen worden gemaakt is aanzienlijk langer dan de toetscyclus (in de
regel 50 jaar tot 100 jaar). Om voor een dergelijke lange periode een duurzaam veilig ontwerp te
maken, wordt in het ontwerp rekening gehouden met mogelijke wijzigingen in de hydraulische
omstandigheden gedurende de referentieperiode.
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In de praktijk betekent dit dat voor het ontwerp van hogere waterstanden en zwaardere golfcondities
wordt uitgegaan dan voor toetsen. Dit wordt veelal aangeduid met de term “robuust ontwerpen”.
Daamaast wordt in het ontwerp rekening gehouden met lokale omstandigheden, zoals het voorkomen
van zettinggevoelige lagen in de ondergrond.

Toetsen van waterkeringen
Algemeen
De uitvoering van de bepalingen uit de Deltawet heeft geleid tot een sterke vergroting van de
veiligheid tegen overstromingen. Het hoofddoel van de Wet op de Waterkering is om deze veiligheid
blijvend te waarborgen. Daartoe is in de Wet op de Waterkering de bepaling opgenomen dat alle
primaire waterkeringen iedere vijf jaar getoetst moeten worden. In de toetsing wordt voor iedere
kering bepaald of deze nog voldoet aan de daarvoor geldende norm.
Hydraulische randvoorwaarden
De norm (uitgedrukt in een overschrijdingsfrequentie) is vast. De hydraulische omstandigheden
(waterstanden, golfcondities) die horen bij deze frequentie kunnen echter veranderen, bijvoorbeeld als
gevolg van veranderingen in de ligging van de kust, rivierafvoer of klimaat. In de Wet is vastgelegd
dat de hydraulische omstandigheden behorend bij de normfrequenties iedere vijf jaar worden
geactualiseerd (art. 4). Hiennee wordt gewaarborgd dat veranderende hydraulische omstandigheden
worden verwerkt in de toetsomstandigheden. Ook veranderingen van inzicht in het gedrag van de
watersystemen kan leiden tot wijzigingen van de toetsrandvoorwaarden. Ook dergelijke wijzigingen
worden iedere vijf jaar verwerkt. De hydraulische randvoorwaarden voor het toetsen worden per
waterkering vastgelegd in het zogenoemde “Randvoorwaardenboek” dat via een ministeriele regeling
een wettelijke status krijgt.
Voorschrift Toetsen op veiligheid
De toetsing zelf is omschreven in het “Voorschrift Toetsen op Veiligheid”
(VTV). Ook het VTV wordt iedere vijf jaar geactualiseerd om ontwikkelingen in
het toetsproces en in de technische kermis van waterkeringen te volgen. Het
VTV krijgt een wettelijke status via de ministeriele regeling die in de vorige
paragraaf is genoemd.
Het VTV geeft de voorschriften weer voor het uitvoeren van de toetsing.
Onderstaande label 1 geeft een overzicht van de inhoud van het VTV.
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Tabel 1: Overzicht inhoud Voorschrift Toetsen op Veiligheid (2006)
Katern

Titel

Globale inhoud

C

Centrale gedeelte

Algemene inleiding over het toetsen; overzicht
dijkringgebieden en keringen
Overzicht van dijkringgebieden, primaire waterkeringen en
hoge gronden
Beschrijving van het toetsproces

Dijkringgebieden en
primaire waterkeringen
Beoordeling van de
veiligheid
Presentatie van de
veiligheid
Belastingen

10
11
12

Dijken en dammen
Duinen
Waterkerende
kunstwerken
Bekledingen
Voorland
N iet-waterkerende
objecten
Literatuur en
rekenmodellen
Begrippen, afkortingen en
symbolen

Regels met betrekking tot het schriftelijk en digitaal rapporteren
van de toetsresultaten
Nadere toelichting op de hydraulische randvoorwaarden, in
aanvulling op het Hydraulische Randvoorwaardenboek;
overzicht overige belastingen
Toetsregels voor de beoordeling van dijken en dammen
Toetsregels voor duinen
Toetsregels voor waterkerende kunstwerken
Toetsregels voor bekledingen
Toetsregels voor stabiliteit van het voorland
Toetsregels voor niet-waterkerende objecten in waterkeringen
Overzicht literatuur en rekenmodellen
Overzicht begrippen, afkortingen en symbolen

Het VTV geeft per keringtype de faalmechanismen waarop dient te worden getoetst. Onderstaande
figuur 1 geeft een voorbeeld.
Figuur 1: Voorgeschreven faalmechanismen voor het toetsen van dijken en dammen (VTV 2006)

overloop en overslag

instabiliteit door infiltratie
en erosie bij overslag

piping

neave

macro-instabiliteit
binnenwaarts

macro-instabiliteit
buitenwaarts

micro-instabiliteit

instabiliteit van bekleding

instabiliteit van het voorland
(afschuiving en zettingsvloeiing)
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In de toetsing wordt voor ieder mechanisme een oordeel gegeven. Het eindoordeel van de toetsing
wordt gevormd door de oordelen per mechanisme met elkaar te combineren. Voor het maken van deze
combinaties zijn in het VTV schema’s opgenomen. Een voorbeeld is weergegeven in figuur 2.
Figuur 2: Vaststelling eindoordeel dijken en dammen o.b.v. score per faalmechanisme (hoofdspoor of
deelspoor)
Hoofdspoor

Deelspoor

Eindscore

Hoogte
HT

Piping/heave
STPH

Macrostabiliteit
buitcnwaarts
STBU
Macrostabiliteit
binnenwaarts
STBI
Stabilitelt
Microstabiliteit
STMI

Slechtste
deelscore is
eindscore
toetsingsregels
dijken/
dammen

Bekleding
STBK
(zie katern 8)
Voorland
STVL
(zie katern 9)
Niet-waterkerende
objecten NWO
(zie katern 10)

Het Voorschrift geeft per mechanisme toetsregels op drie niveaus:
■ Eenvoudig: de toetsing behelst een vergelijking van de ontwerpuitgangspunten met vigerende
leidraden en hydraulische condities. Verder wordt gecontroleerd of de werkelijke geometrie niet in
ongunstige zin afwijkt van de ontworpen geometrie.
■ Gedetailleerd: de toetsing behelst het controleren van de aanwezige constructie op basis van
rekenregels;
■ Geavanceerd: rekenregels en modellen “op maat” voor de beschouwde situatie kunnen worden
toegepast om een oordeel te geven over de waterkering.
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In de regel wordt begonnen met de eenvoudige toetsing. Alleen voor die dijkvakken en mechanismen
waarvoor de eenvoudige toetsing niet tot een bevredigend resultaat leidt wordt verder gegaan met de
gedetailleerde en uiteindelijk de geavanceerde toetsing. In het VTV zijn beoordelingsschema’s
opgenomen die per keringtype en per mechanisme weergeven welke stappen ondemomen moeten
worden. Onderstaande figuur 3 geeft een voorbeeld.
Figuur 3: Beoordelingsschema “Hoogte” voor dijken en dammen (VTV 2006)

(i)
De dijk of dam Is ontworpen volgens vigerende leidraden of gelijkwaardig en
de geometric op de peildatum en de toetsrandvoorwaarden zijn niet ongunstiger dan
de ontworpen geometric en de ontwerprandvoorwaarden
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Het is niet noodzakelijk om alle mechanismen tot hetzelfde niveau uit te werken. Het komt in de
praktijk regelmatig voor dat voor enkele mechanismen (toetssporen) een oordeel bereikt kan worden
op grond van een eenvoudige toetsing terwijl voor andere sporen een gedetailleerde of geavanceerde
beoordeling nodig is. Deze toetsresultaten kunnen zonder meer met elkaar worden gecombineerd. De
reden hiervoor is dat de eenvoudige regels conservatiever zijn dan de gedetailleerde en de
gedetailleerde conservatiever dan de geavanceerde aanpak. Dat betekent dat een oordeel “goed” in een
eenvoudige toetsing niet zal veranderen in een gedetailleerde of geavanceerde aanpak.
De veiligheid van de waterkering wordt in het kader van het VTV volledig deterministisch beschouwd.
De onzekerheden die er zijn in belastingen en sterkte van de waterkering zijn afgedekt door de keuzes
in het Hydraulische Randvoorwaardenboek of in de keuze van de rekenregels.
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Varianten voor een nieuwe norm
Inleiding
Zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk zijn de normen voor de veiligheid tegen overstromingen
gebaseerd op voorstellen van de Deltacommissie in de jaren ’50 van de twintigste eeuw. De
maatschappij is sinds die tijd sterk veranderd; de gebieden die door keringen worden beschermd zijn
dichter bevolkt en dichter bebouwd. De geinvesteerde waarde in de beschermde gebieden is sterk
gegroeid. Er is daarom een aanleiding om de normen voor de bescherming tegen overstromingen
kritisch te beschouwen.
Een eventuele aanpassing van de norm kan in principe plaats vinden zonder de vorm van de norm te
wijzigen. Er is echter een aantal varianten voor de vorm van de norm voorhanden waarvan het
aanbeveling verdient om deze mee te beoordelen.
In dit hoofdstuk wordt een aantal varianten voor de nieuwe norm uitgewerkt. Alvorens in te gaan op
een beschrijving van mogelijke normstelsels, wordt een aantal algemeen geldige karakteristieken van
een waterkeringstelsel toegelicht, voor zover die van belang zijn bij het vaststellen van een
normenkader. Daama wordt ingegaan op een aantal varianten voor het nieuwe normstelsel.

Opbouw van het overstromingsrisico
Een laaggelegen gebied dat door een ring van waterkeringen tegen het buitenwater wordt beschermd
heeft een aantal belangrijke kenmerken. Deze kenmerken zijn onafhankelijk van de wijze waarop het
normenstelsel is opgebouwd.
Als gedachtemodel wordt uitgegaan van een, ten opzichte van de heersende waterstanden, laaggelegen
gebied waarin verschillende functies worden vervuld (wonen, werken, natuur etc.). Dit gebied wordt
tegen het buitenwater beschermd door een gesloten ring van waterkeringen, aangeduid als het
“beschermingssysteem”. Doel van het beschermingssysteem is het voorkomen van schade aan de
waarden in het achter het systeem gelegen gebied. Daartoe dient het beschermingssysteem het
buitenwater met een voldoende mate van zekerheid te kunnen keren. Absolute veiligheid is echter
technisch en economisch niet mogelijk, zodat altijd een bepaald gevolg met een bepaalde kans zal
moeten worden geaccepteerd. De combinatie van deze kans (overstromingskans) en het gevolg vormen
samen het overstromingsrisico. Dit is in figuur 4 schematisch weergegeven.
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Figuur 4: Schematische weergave overstromingsrisico

Overstromingsrisico
gebied

Overstromingskans

Gevolg

De opbouw van het risico uit een kans en een gevolg heeft een algemene geldigheid. Wei is het in
sommige gevallen nodig om een nader onderscheid aan te brengen. Dit is onder meer het geval
wanneer het gevolg mede afhangt van de plaats waar het falen plaats vindt. Dit is bijvoorbeeld het
geval als:
■ Het type bedreiging voor verschillende delen van de dijkring verschillend is (voorbeelden: de
dijkringen Groningen-Friesland en Noord-Holland, een overstroming vanuit het Ijsselmeer zal een
ander karakter hebben dan een overstroming vanuit zee).
■ De consequenties van falen op de ene plaats emstiger zijn dan op de andere plaats (dit geldt voor
dijkringen in het bovenrivierengebied, waar bij een doorbraak aan de bovenstroomse zijde in
potentie de hele polder kan vollopen, terwijl bij een doorbraak aan de benedenstroomse zijde het
gevolg veel beperkter blijft.
In het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) wordt in verband met deze effecten onderscheid
gemaakt in dijkringdelen: delen van de dijkring met een min of meer vergelijkbaar gevolg. Het
overstromingsrisico voor het gehele gebied komt dan tot stand door de gecombineerde risico’s van het
falen van de dijkringdelen. Zie figuur 5.
Figuur 5: Overstromingsrisico, opgebouwd uit bijdragen van dijkringdelen

Overstromingsrisico
gebied

Overstromingsrisico
Dijkringdeel 1

Overstromingskans
Dijkringdeel 1

Overstromingsrisico
Dijkringdeel 2

Overstromingsrisico
Dijkringdeel ...

Gevolg
Dijkring
-deel 1
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Een dijkringdeel heeft in de regel nog een aanzienlijke lengte, met als gevolg mogelijk:
■ Variatie van belasting en sterkte in langsrichting.
■ Vakken met verschillende typen waterkeringen (duinen, dijken, kunstwerken).
■ Vakken van gelijk type maar met verschillend ontwerp.
Voor een adequate bepaling van de kans op overstromen van het dijkringdeel wordt een verdere
opdeling in dijkvakken gemaakt, waardoor op een goede manier rekening wordt gehouden met de
hierboven genoemde variaties.
Een vak kan op verschillende manieren falen. Hierdoor kan ook de faalkans van het vak niet direct
worden bepaald, maar moet worden opgebouwd nit bijdragen van ieder afzonderlijk faalmechanisme.
In figuur 6 is het risicoschema verder uitgebreid naar de afzonderlijke faalkansbijdragen per vak en per
mechanisme.
Figuur 6: Opdeling overstromingskans naar dijkvakken en faalmechanismen

Overstromingsrisico
eebied

Overstromingsrisico
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Overstromingsrisico
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Vak 2

Mechanisme 1

Ons kenmerk:
C03031/BD8/0F8/000007

Overstromingsrisico
Dijkringdeel ...

Gevolg
Dijkring
-deel 1

Vak 3

Mechanisme 2

Vak..

Mechanisme

Blad:

9/24

ARCADIS

De getoonde opbouw van overstromingskans en overstromingsrisico is algemeen geldig. In de praktijk
blijven vaak een of meerdere onderdelen niet gekwantificeerd en worden daarmee impliciet gelaten. In
de bestaande normering is de overstromingskans (per vak of ring) niet bekend en daarmee is feitelijk
het overstromingsrisico onder de huidige normering niet bekend. Het huidige normstelsel garandeert
dus een zekere mate van veiligheid, maar op hogere niveaus in het schema is het precieze effect van de
huidige normering niet duidelijk. Dit is feitelijk de aanleiding voor het project VNK, waarin de
overstromingskans, het gevolg en het risico wel expliciet worden gemaakt.
Varianten voor de norm
Een norm biedt een kader waarbinnen kan worden beoordeeld of situaties toelaatbaar zijn of niet. Een
gunstig bijeffect van het stellen van normen is dat het leidt tot uniformering van de wijze waarop de
bescherming wordt beoordeeld. Een goed gekozen norm biedt bovendien de mogelijkheid om
(beleidsmatig) expliciete keuzes te maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de balans tussen preventie en
mitigatie en ten aanzien van ruimtelijke differentiatie van de veiligheid.
Zoals in de vorige paragraaf geillustreerd bestaat het overstromingsrisico uit een combinatie van kans
op overstromen en gevolg van overstromen. Normeren betekent dat meetbare eisen worden gesteld aan
een of meerdere elementen uit het algemene schema van figuur 6. Op hoofdlijnen komt de nonn tot
stand door:
■ Een keuze te maken welke grootheid moet worden genormeerd.
* Een keuze te maken op welke manier de genormeerde grootheid wordt gemeten.
Figuur 7 toont de bestaande normering volgens de Wet op de Waterkering in het risicoschema. In dit
geval is de overschrijdingskans representatief verondersteld voor de overstromingskans .

Ons kenmerk:

Blad:

C03031/BD8/0F8/0000O7

10/24

ARCADIS

Figuur 7: Schematische weergave van het huidige normenstelsel
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Mechanisme 1
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In de huidige setting zijn kwantitatieve eisen gesteld op dijkvakniveau. Als eenheid is gekozen voor de
overschrijdingskans van de waterstand. De eisen zijn opgenomen in de wet. Om te kunnen beoordelen
of aan de wettelijke eis is voldaan is een doorvertaling nodig van de eis naar eisen op het niveau van
mechanismes. Deze uitwerking is in de huidige situatie omschreven in leidraden, technische rapporten
en in het VTV. Zoals hierboven gesteld is het overstromingsrisico in de huidige benadering niet
expliciet gemaakt en ook niet genormeerd. Echter, voldoen aan de normen betekent impliciet
acceptatie van een zeker overstromingsrisico. Bij het vaststellen van de nonn heeft de Deltacommissie,
met de toen beschikbare middelen, een beoordeling van dit risico uitgevoerd alvorens de norm vast te
leggen. Met de uitvoering van project VNK wordt deze beoordeling feitelijk herhaald met modeme
middelen en nieuwe inzichten.
Naast de huidige norm op basis van overschrijdingskans, zijn er andere mogelijkheden tot normering
van de veiligheid tegen overstromingen. Een aantal kansrijke varianten is besproken in de rapportage
“Normeringstelsel waterveiligheid, Beleidsanalytisch Kader, Samenstelling en Beoordeling
Altematieve Normeringsstelsels” (ARCADIS, december 2007) en wordt weergegeven in figuur 8. De
gepresenteerde indeling in varianten uit de voorgaande rapportage is hieronder weergegeven.
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Ter verduidelijking zijn de volgende aanpassingen gedaan: de huidige norm is toegevoegd (variant 1)
en de overschrijdingskans per dijkring en de overstromingskans+ per dijkring zijn nu wel
gevisualiseerd (variant 2-/2+). Samenvattend gaat het om de volgende varianten:
1. De huidige normering (variant 1) is de overschrijdingskans per dijkvak, waarbij in de norm
uitsluitend de overschrijdingskans van de maatgevende waterstand tot uitdrukking komt.
2. Overschrijdingskans per dijkring (variant 2-): in tegenstelling tot de bestaande normering
(variant 1) wordt uitgegaan van een norm van dijkring(deel) en niet meer van het dijkvak. Qua
‘normeringsniveau’ bevindt deze variant zich boven ‘overschrijdingskans per dijkvak’ (variant 1),
maar de variant zit nog niet op het niveau van ‘overstromingskans per dijkring’(variant 2)
3. Overstromingskans per dijkring (variant 2): de norm wordt uitgedrukt in de kans op falen van de
waterkering, rekening houdend met alle faalmechanismen.
4. Overstromingskans+ per dijkring (variant 2+): de norm wordt uitgedrukt in de kans op falen van
de waterkering, rekening houdend met alle faalmechanismen. In aanvulling op variant 2, wordt
wettelijk geregeld dat ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen kunnen leiden tot een aanpassing
van de norm. De norm groeit dus mee met de ruimtelijke ontwikkelingen. Qua normeringsniveau
bevindt deze variant zich dus op hetzelfde niveau als variant 2, maar er wordt een facet (RO)
toegevoegd, vandaar 2+.
5. Overstromingsrisico per dijkring of dijkringdeel (varianten 3 en 4): in de norm wordt expliciet
geent op risico, de combinatie van kansen en gevolgen (bijvoorbeeld economische schade en
slachtoffers), op het niveau van dijkring(deel).
Het verschil in schaalniveau (dijkvak, dijkringdeel, dijkring) van de norm komt in figuur 8 en label 2
nader tot uitdrukking. Per dijkvak gelden weer de verschillende faalmechanismen. In figuur 8 wordt
dit aan de linkerkant weergegeven. Variant 2- is lastig te positioneren in deze figuur, aangezien sprake
is van normering op dijkringniveau, maar nog wel op basis van overschrijdingskans. Deze variant zit
dus tussen variant 1 en 2. label 2 verduidelijkt dit.
In iedere normeringsvariant vormt de beoordeling van de technische kwaliteit van de kering per vak de
basis voor het geven van een oordeel over de veiligheid. Wanneer de norm laag wordt gelegd (variant
1), dan staat de norm dicht bij deze technische toetsing op vakniveau. De uitwerking van de norm naar
technische toetsregels is dan relatief eenvoudig. Omdat het uiteindelijk gaat om het handhaven van een
zeker overstromingsrisico, moet een koppeling worden gelegd tussen het overstromingsrisico en de
norm. Het overstromingsrisico is alleen gedefinieerd op dijkringen of dijkringdelen. De uitwerking van
de risiconormen naar technische normen voor de toetsing zal moeten plaatsvinden in een beleidsmatige
afweging die in een variant 1 vrij gecompliceerd kan zijn.
Normvariant 4 staat juist zeer dicht bij het einddoel: het overstromingsrisico, dat in dit geval expliciet
is genormeerd. De beleidsmatige afweging is daardoor naar verwachting aanzienlijk eenvoudiger dan
bij andere varianten. Echter, de vertaling naar toetsregels voor vakken dient hoe dan ook plaats te
vinden in een normenstelsel (leidradenstelsel). Dit normenstelsel wordt naar verwachting erg
gecompliceerd in deze variant.
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Figuur 8: Grafische weergave normeringsvarianten
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Tabel 2: Illustratie normeringstelsels waterveiligheid

Overschrijdingskans Overstromingskans Overstromingskans+ Overstromingsrisico
Vak
Variant 1
Variant 3
Dijkringdeel
Variant 4
Variant 2+
Variant 2
Variant 2Dijkring
De keuze voor de normeringsvariant hangt samen met de keuze voor het toepassen van ruimtelijke
differentiatie. Voor meer informatie over ruimtelijke differentiatie wordt verwezen naar memorandum:
PR 1469.10 “activiteit 2 Ruimtelijke differentiatie”.
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Beoordeling van de normeringsvarianten
label 3 geeft een overzicht van de eigenschappen van de getoonde varianten. Bij iedere variant is op
hoofdlijnen aangegeven welke nadere uitwerking van de norm nodig is om deze werkbaar te maken.
Tevens is per variant een aantal belangrijke eigenschappen en keuzes aangegeven.
Vanuit technisch perspectief worden varianten op basis van de overschrijdingskans en de
overstromingskans als goed werkbaar beschouwd. De overstromingsrisico benadering sec moet
beschouwd worden als te complex voor invoering op korte termijn. Echter, het invoeren van een
verplichte toets van ruimteli jke ontwikkelingen door de waterautoriteit (in BAK-1 aangehaald als
variant overstromingskans+ lijkt een zeer goede mogelijkheid om praktisch vorm te geven aan een
volledige risicobenadering. Vanuit technisch oogpunt is deze variant niet verschillend van de
overstromingskansbenadering. De kracht van deze aanpak zit in de verplichting om bij ingrijpende
wijzigingen in de ruimtelijke ordening over te gaan tot wijziging van de norm voor het
beschermingssysteem. Via de gebruikelijke technische beoordeling van de waterkering zal dan vanzelf
een herbeoordeling en (mogelijk) aanpassen van de waterkering moeten volgen. Deze herbeoordeling
kan mogelijk wel consequenties hebben voor de benodigde financiering voor investeringen, beheer en
onderhoud van de betreffende waterkering.
In BAK-1 is een beoordeling van de varianten uitgevoerd op basis van de volgende toetscriteria:
1. Representatie van het veiligheidsbeleid: helpt het type normering om weloverwogen keuzes te
maken tussen 1) inzet op reductie van de kans op een overstroming of 2) reductie van de gevolgen
van een overstroming?
2. Maatschappelijk draagvlak: helpt het type normering bij het herkennen en aanvaarden door
burgers, bestuurders en bedrijven van nut en noodzaak van maatregelen ten behoeve van de
veiligheid?
3. Uitvoerbaarheid: helpt het type normering om op een gemakkelijke manier op de normen te
toetsen, normen te handhaven en deze te vertalen naar ontwerp en aanleg?
4. Invoerbaarheid: helpt het type normering om een nieuw stelsel gemakkelijk in te voeren met een
zo klein mogelijke kans op mislukken?
De beoordeling van de varianten zoals is voortgekomen uit BAK-1 is in het onderstaande kader
weergegeven.
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Conclusies en aanbevelingen BAK-1
Alternatief A: Overschrijdingskans per dijkring
Altematief A (overschrijdingskans) scoort vooral goed op uitvoerbaarheid en invoerbaarheid. Indien
deze doelen zeer zwaar worden gewogen, krijgt altematief A in dezelfde mate de voorkeur als
alternatieven B en C. Indien ‘maatschappelijk draagvlak’ en ‘representatie van de risicobenadering’
een vergelijkbaar gewicht krijgen, dan wordt altematief A als minder beoordeeld dan B en C. Naar de
mening van experts zou voorts kiezen voor A een gemiste kans zou zijn om verbeteringen door te
voeren. Voorgesteld wordt om alternatief A vooralsnog niet verder uit te werken, maar als
‘terugvaloptie’ open te houden.
Alternatief B: Overstromingskans per dijkring
Bij altematief B (overstromingskans) is een discussiepunt hoeveel en welke faalmechanismen deel
zouden moeten/kunnen uitmaken van de overstromingskans. Als bet aantal faalmechanismen beperkt
is, scoort dit altematief goed op uitvoerbaarheid en invoerbaarheid. Echter, hoe kleiner het aantal
faalmechanismen, hoe kleiner het onderscheid met altematief A wordt. In de onderlinge vergelijking
krijgt altematief B (samen met C) in de meeste gevallen de voorkeur boven A en D. Voorgesteld
wordt om dit alternatief verder uit te werken in combinatie met een verkenning naar de “+” van
alternatief C.
Alternatief C: Overstromingskans^ per dijkring
De ‘+’ van altematief C kan zowel gezet worden bij A (overschrijdingskans) als bij B
(overstromingskans). Het gaat immers om het wettelijk regelen van overleg tussen de
waterkeringbeheerder (kans) en de RO-autoriteit bij voorgenomen investeringen in het beschermde
gebied. De inrichting van deze dialoog kan feitelijk autonoom worden geregeld, los van een voorkeur
voor A of B. Voorgesteld wordt om de mate waarin de R.O. verplichtend kan worden betrokken
bij het waterveiligheidsbeleid verder uit te werken.
Alternatief D: Overstromingsrisico per dijkring(deel)gebied
Altematief D (overstromingsrisico) krijgt in de beoordeling pas de voorkeur als de eerste doelstelling
(‘representatie veiligheidsbeleid’) heel zwaar gaat meewegen. Elk normeringstelsel heeft echter de
risicobenadering als fundament, los van wat er in de wet zal komen te staan als norm. In mime
meerderheid zijn de experts van mening dat altematief D per saldo vooralsnog geen reele optie is.
Voorgesteld wordt om dit alternatief niet verder uit te werken.

Het afwegingskader uit BAK-1 is breder dan de aspecten die zijn beschouwd in label 3. De aspecten
uit deze label kunnen gezien worden als een vanuit het technisch perspectief nadere invulling van het
aspect “uitvoerbaarheid”.
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Tabel 3: Optics voor de normering met belangrijkste eigenschappen
Nr. Variant

0

Uitwerking van
de norm

Beleidsmatige
beoordeling van

O verschrij dingskans Doorvertaling eis
per vak (huidig)
naar
faalmechanismen

Overstromingsrisico per
dijkring

Overstromingskans
per vak

Overstromingsrisico per
dijkring

Doorvertaling eis
naar
faalmechanismen

Opmerkingen

Overschrij dingskans
representatief
verondersteld voor
faalkans. Dit is lang niet
altijd het geval
Bij beoordeling risico dient
een keuze te worden
gemaakt welke risico’s
worden beoordeeld
(economisch, milieu,
slachtoffers, cultured
erfgoed etc.)
Gevolgen kunnen per
groep van vakken
verschillen. In de norm
dienen keuzes te worden
gemaakt (bijvoorbeeld vak
met hoogste gevolg
representatief stellen)
Ruimtelijke
ontwikkelingen in de
dijkring verhogen het
risico zonder dat dit direct
gevolgen heeft voor het toe
te passen
beschermingsniveau
Bij beoordeling risico dient
een keuze te worden
gemaakt welke risico’s
worden beoordeeld
(economisch, milieu,
slachtoffers, cultured
erfgoed etc.)
Gevolgen kunnen per
groep van vakken
verschillen. In de norm
dienen keuzes te worden
gemaakt (bijvoorbeeld vak
met hoogste gevolg
representatief stellen)
Ruimtelijke
ontwikkelingen in de
dijkring verhogen het
risico zonder dat dit direct
gevolgen heeft voor het toe
te passen
beschermingsniveau
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Opmerkingen
Beleidsmatige
Uitwerking van
beoordeling
van
de norm
Bij beoordeling risico dient
Overstromingsrisico
Doorvertaling
Overstromingskans
een keuze te worden
per dijkringdeel
eis naar
per dijkringdeel
gemaakt we Ike risico’s
vakken
Optioneel:
worden beoordeeld
overstromingsrisico
Doorvertaling
(economisch, milieu,
per dijkring
eis per vak
slachtoffers, cultured
naar
erfgoed etc.)
faalmechanis
Dijkringdelen dienen zo te
men
worden gekozen dat
gevolgen van overstroming
binnen een dijkringdeel
vergelijkbaar zijn
Ruimtelijke
ontwikkelingen in de
dijkring verhogen het
risico zonder dat dit direct
gevolgen heeft voor het toe
te passen
beschermingsniveau
Ruimtelijke
Overstromingsrisico
Methode
Overstromingsrisico
ontwikkelingen in de
per dijkringdeel
voor
per dijkringdeel
dijkring die het gevolg
vaststellen
Optioneel:
vergroten vertalen zich in
overstromingsrisico
kansnorm per
strengere
per dijkring
dijkringdeel
veiligheidsnormen voor de
op basis van
kering. Een nadere
waarde
uitwerking van de
beschermd
verantwoordelijkheidstoed
gebied
eling is dan wel
Doorvertaling
noodzakelijk. Dit is naar
eis naar
verwachting zeer complex
vakken
Bij beoordeling risico dient
Doorvertaling
een keuze te worden
eis per vak
gemaakt welke risico’s
naar
worden beoordeeld
faalmechanis
(economisch, milieu,
men
slachtoffers, cultureel
erfgoed etc.)
Dijkringdelen dienen zo te
worden gekozen dat
gevolgen van overstroming
binnen een dijkringdeel
vergelijkbaar zijn

Nr. Variant
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Uitwerking van
de norm
Overstromingsrisico
Methode
per dijkring
voor toedelen
toelaatbaar
risico naar
dijkringdelen
Methode
voor
vertaling
toelaatbaar
risico naar
kans per
dijkringdeel
Doorvertaling
kanseisen
naar vakken
Doorvertaling
eis per vak
naar
faalmechanis
men

Nr. Variant

Beleidsmatige
beoordeling van
Overstromingsrisico per
dijkring

Opmerkingen
Ruimtelijke
ontwikkelingen in de
dijkring die het gevolg
vergroten vertalen zich in
strengere
veiligheidsnormen voor de
kering. Een nadere
uitwerking van de
verantwoordelijkheidstoed
eling is dan wel
noodzakelijk. Dit is naar
verwachting zeer complex
Bij beoordeling risico dient
een keuze te worden
gemaakt welke risico’s
worden beoordeeld
(economisch, milieu,
slachtoffers, cultured
erfgoed etc.)
Dijkringdelen dienen zo te
worden gekozen dat
gevolgen van overstroming
binnen een dijkringdeel
vergelijkbaar zijn

Nadere uitwerking van een toetsvoorschrift
Uitgangspunten
De invoering van een nieuw normstelsel leidt ertoe dat het bestaande stelsel van toetsvoorschriften
(bestaande uit het VTV en de HR) niet meer voldoet. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de
ontwikkeling van een toetsvoorschrift voor het nieuwe normstelsel. Hierbij wordt uitgegaan van de
volgende uitgangspunten:
a) In lijn met de hierboven gepresenteerde analyse wordt uitgegaan van een normstelsel gebaseerd op
de overstromingskans op ringniveau.
b) Het toetsvoorschrift dient toetsing op verschillende niveaus van nauwkeurigheid (zoals de huidige
eenvoudige, gedetailleerde en geavanceerde toets) mogelijk te maken.
c) Het resultaat van een toetsregel dient zo goed mogelijk de werkelijke faalkans van het onderdeel te
benaderen, waarbij eenvoudige regels conservatiever dienen te zijn dan gedetailleerde en
gedetailleerde regels conservatiever dan geavanceerde regels.
d) De set faalmechanismen die in de huidige VTV is opgenomen wordt minimaal overgenomen in het
nieuwe toetsvoorschrift.
e) De regels dienen uitlegbaar en uitvoerbaar te zijn voor waterkeringbeheerders. Het toetsstelsel
dient zo te worden opgezet dat voldoende mensen de juiste kennis bezitten om de toets uit te
voeren.
f) Het periodiek actualiseren van de hydraulische randvoorwaarden blijft onderdeel van de
toetscyclus.
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Ad a)

Zowel uit deze studie als uit BAK-1 is gebleken dat deze variant of overstromingskans+ de
voorkeur geniet. Het bijstellen van de norm (zoals in de “+” benadering gebeurt) leidt naar
verwachting niet tot een ander toetsstelsel. Ook in het huidige stelsel is sprake van een
algemeen geldende set toetsregels voor verschillende normfrequenties.

Ad b)

Gezien de grote omvang van het areaal waterkeringen (orde 3500 km dijk en duin en orde 800
kunstwerken) is het van groot belang om waterkeringen die evident in goede staat verkeren
snel te kunnen toetsen zodat de beschikbare tijd en middelen kunnen worden gericht op de
werkelijke probleempunten in het areaal. Toetsing op verschillende detailniveaus, waarbij
eenvoudige regels conservatiever zijn (van voorzichtiger uitgangspunten uitgaan) dan
gedetailleerde en geavanceerde regels is in de afgelopen toetsronden zeer werkbaar gebleken
om dit doel te bereiken.

Ad c)

ledere toetsregel is een benadering van de werkelijkheid zodat enige alwijking tussen regel en
werkelijkheid onvermijdelijk is. Echter, een te grote afwijking van de toetsregel ten opzichte
van de werkelijkheid leidt tot onterecht goed- of afkeuren van keringen en is om die reden
ongewenst. In een stelsel met meer niveaus wordt de hoogste nauwkeurigheid verlangd van de
geavanceerde regels. De gedetailleerde en eenvoudige regels dienen af te wijken naar de
conservatieve kant, waarbij de eenvoudige regels het meest conservatief dienen te zijn. Deze
opbouw van het stelsel waarborgt dat een kering die op basis van eenvoudige regels wordt
goedgekeurd, ook op grond van gedetailleerde en geavanceerde regels wordt goedgekeurd. De
situatie waarbij een initieel goedgekeurde kering op basis van meer gedetailleerde regels wordt
afgekeurd is ongewenst, omdat in dat geval het toetsresultaat uit de eenvoudige toetsing niet
vertrouwd kan worden als eindoordeel.

Ad d)

De set faalmechanismen in het huidige VTV is de reflectie van een groot aantal jaren ervaring
met toetsen en ontwerpen van waterkeringen. Er moet daarom van worden uitgegaan dat ieder
faalmechanisme met goede redenen in het voorschrift is opgenomen en dat in een nieuw
stelsel geen mechanismen kunnen worden geschrapt. Het gelijk houden van de set is ook van
belang om de resultaten van het oude en het nieuwe stelsel goed met elkaar te kunnen
vergelijken.

Ad e)

Waterkeringbeheerders zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de
kering en voor het uitvoeren van de toetsing. Het is van groot belang dat deze groep “voeling”
houdt met de toetsing en de toetsregels. De analyse en het resultaat van de toetsing moeten
door de beheerder “herkend” kunnen worden.

Ad f)

Het actualiseren van hydraulische randvoorwaarden is van groot belang om ontwikkelingen
daarin als gevolg van klimaatverandering en doorontwikkeling van kennis te verwerken in het
oordeel over de keringen. In het kader van de Waterwet komt de verplichting van beheerders
van buitenwater om de hydraulische randvoorwaarden te beheersen daar nog bij. De beheerder
van het buitenwater krijgt daarmee ook in formed juridische zin een plaats in de
totstandkoming van de overstromingskans.
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Basisvarianten
Op basis van bestaande kennis is een aantal basisvarianten voor een beoordelingstelsel te
onderscheiden:
a) Een methode die lijkt op de aanpak conform de VTV. De verdeling van de normfaalkans naar de
vakken en van de vakken naar de mechanismen is op voorhand gekozen en ligt (impliciet of
expliciet) vast in de toetsregels. De toetsregels zelf bestaan uit rekenregels die, op grand van
deterministische invoer, leiden tot een oordeel.
b) Een methode die lijkt op de aanpak conform VNK. De eigenschappen van de ring (geometrie,
grondgegevens, hydraulica) worden ingevoerd in een programma waarin ook de faalmechanismen
wiskundig zijn omschreven (faalfuncties). Via probabilistische rekenmethoden wordt deze
informatie samengebracht tot een faalkans per vak, per dijkringdeel en/of van de dijkring.
c) Een tussenvariant waarbij op basis van detenninistische rekenregels een inschatting wordt
gemaakt van de faalkans. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door middel van fragility
curves. Daamaast worden in deze variant regels gegeven voor het combineren van kansen tot de
vakkans en de ringkans.
Onderstaande label 4 geeft een beoordeling van de drie varianten in het licht van de hierboven
genoemde aspecten.
Tabel 4: Beoordeling basisvarianten toetsstelsel

Aspect
Mogelijk bij keuze
“overstromingskans op
ringniveau”
Regels op verschillende
niveaus mogelijk
Nauwkeurigheid1

Alle faalmechanismen
op te nemen

Uitlegbaarheid van de
regels

Analoog aan VTV
Ja

Analoog aan VNK
Ja

Tussenvariant
Ja

Ja, tot gedetailleerd
niveau
Laag, mede
vanwege
vastgelegde
toedeling van
faalkansen
Ja

Beperkt
Hoog

Ja, tot gedetailleerd
niveau
Middel, toedeling
faalkansen niet
vastgelegd

Nee, enkele
faalmechanismen zijn
niet in deze benadering
te beschrijven
Slecht

Nee, enkele
faalmechanismen zijn
niet in deze benadering
te beschrijven
Middel

Goed

Relatieve beoordeling van de varianten onderling.
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Op basis van deze analyse blijkt dat geen van de basisvarianten individueel kan worden uitgewerkt tot
een volledig dekkend toetsstelsel. Met een VNK-achtige aanpak wordt een hoge nauwkeurigheid
bereikt, maar het defmieren van eenvoudiger toetsregels is in deze aanpak niet evident. Regels op
eenvoudig en gedetailleerd niveau zijn wel mogelijk bij de andere twee varianten, maar ten koste van
nauwkeurigheid. Verder is het in deze varianten lastig om een geavanceerde toetsregel vast te stellen
omdat bij de gekozen norm een volledige probabilistische berekening uiteindelijk de logische
geavanceerde toetsregel is.
Door de benaderingen met elkaar te combineren worden de voordelen van iedere basisvariant
maximaal benut en worden de nadelen zo goed mogelijk ondervangen. Geadviseerd wordt dan ook om
het toetsstelsel te baseren op een combinatie van de drie gepresenteerde basisvarianten.
Uit de analyses van VNK is gebleken dat de resultaten van de VTV-toetsing en de resultaten van een
volledig probabilistische berekening niet altijd met elkaar overeenkomen. Dit betekent dat een
aanpassing en doorontwikkeling van de eenvoudige en gedetailleerde toetsregels in ieder geval nodig
is om het systeem sluitend te maken op de nieuwe normen.
In de huidige aanpak is het geavanceerde spoor feitelijk niet ontwikkeld, maar bestaat uit een
maatwerkaanpak die wordt uitgevoerd door specialisten. In het huidige stelsel “ontstaat” het
geavanceerde spoor wanneer daar behoefte aan bestaat. Het geavanceerde spoor heeft onder de nieuwe
norm echter nog een rol die in de bestaande situatie niet bestaat, namelijk als basis voor de calibratie
van de eenvoudiger toetsregels. Om die reden is een doorontwikkeling van het geavanceerde spoor in
dit geval noodzakelijk.

Nadere uitwerking toetsstelsel op basis van de drie basisvarianten
Een toetsstelsel gebaseerd op de drie basisvarianten uit de vorige paragraaf zou er uit kunnen zien
zoals weergegeven in label 5. Per toetsregel is tevens op hoofdlijnen aangegeven welke activiteiten
nodig zijn om tot de toetsregel te komen.

Ons kenmerk:

Blad:

C03031/BD8/OF8/000007

21/24

ARCADIS

Tabel 5: Ontwikkeltraject toetsstelsel

Niveau
Eenvoudig

Kenmerkeu toetsregel
■ Vastgelegde toedeling van faalkansen naar
vakken en mechanismen
(faalkansbudgetten)
Toetsregels gecalibreerd op de
faalkansbudgetten

Gedetailleerd

Toetsregels leidend tot een faalkans in
plaats van een binair oordeel
(goed/voldoende/onvoldoende)
Rekenregels voor het combineren van
kansen per mechanisme tot de kans per
vak, per dijkringdeel en per ring

Geavanceerd

Toetsmodel dat uit ingevoerde gegevens
de faalkans berekend
Toetsregels voor die mechanismen
waarvoor een faalkansbenadering
vooralsnog niet mogelijk is

Hoofdlijnen ontwikkeltraject
Vaststellen faalkansbudgetten op
grond van bevindingen VNK-2
Aanpassen (calibratie) en waar
nodig uitbreiden van de
toetsregels uit bet bestaande
VTV
Toetsregels ontwikkelen uit het
bestaande VTV en de bestaande
Leidraden
Uitbreiden van de set
hydraulische randvoorwaarden
naar meer waarden dan alleen de
waarden bij de normfrequentie
Calibratie van de toetsregels en
de combinatieregels op grond
van resultaten VNK-2
Uitbreiden van de set
faalmechanismen in PC-Ring tot
de volledige VTV-set, waar
mogelijk
Ontwikkeling genoemde
toetsregels of ovememen
bestaande aanpak VTV

In het nieuwe toetsstelsel wordt de overstromingskans gegeven per dijkring in plaats van een binair
oordeel (goed/voldoende/onvoldoende). Daarmee geeft dit toetsstelsel een genuanceerder beeld van de
veiligheid dan het bestaande stelsel. Voor de ontwikkeling van het toetsstelsel vormen de resultaten
van VNK-2 een belangrijke basis:
■ Bij de ontwikkeling van het geavanceerde toetsmodel vormt PC-ring de basis. PC-Ring dient te
worden uitgebreid met ontbrekende faalmechanismen tot een dekkend instrument voor calibratie
van de toetsregels en als geavanceerd toetsinstrument. Overigens hoeft dit niet te betekenen dat
alle rekenmodellen dienen te worden gei'ntegreerd in een softwarepakket. Een altematief is het
ontwikkelen van een “modellenkasfwaarin modellen beschikbaar zijn die een of enkele
mechanismen van een kering probabilistisch doorrekenen en uitvoer aanleveren die geschikt is
voor een analyse van de ring in PC-ring .
■ De eenvoudige en gedetailleerde regels worden gecalibreerd op de resultaten van de geavanceerde
regels. De calibratie van deze toetsregels dient plaats te vinden op basis van het dekkende
toetsinstrument. Een eerste indruk kan worden verkregen op basis van de bestaande PC-Ring.
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Ontwikkelproces
De ontwikkeling van het nieuwe toetsstelsel is een omvangrijke opdracht. Geen van de lopende
initiatieven (zoals VNK-2) lijkt volledig te voorzien in deze ontwikkeling, hoewel in de loop der jaren
wel een groot aantal bouwstenen is ontwikkeld. De omvang van deze opdracht rechtvaardigt dat deze
ontwikkeling als een apart project wordt aangepakt. Naast de technische ontwikkelingen (omschreven
in de vorige paragraaf) dienen bij de ontwikkeling nadrukkelijk de toekomstige gebmikers te worden
betrokken.
Vanwege de omvangrijke wijzigingen ten opzichte van het bestaande toetsstelsel verdient het
aanbeveling om het nieuwe toetsstelsel eerst als “groene versie” te verspreiden en parallel aan het
bestaande instrumentarium te gebruiken . Om aan te sluiten bij de toetspraktijk zou deze groene versie
uiterlijk in 2011 beschikbaar moeten zijn, als de volgende toetsronde (2011-2016) van start gaat. Op
basis van de bevindingen in de praktijk kan de groene versie dan verder worden uitgewerkt tot een
definitief toetsvoorschrift. Dit definitieve voorschrift zou dan in 2016 beschikbaar moeten zijn.
De inspanning die nodig is voor het ontwikkelen van het toetsstelsel zal naar verwachting aanzienlijk
zijn. Een eerste grove schatting van de inspanning is weergegeven in label 6.
Tabel 6: Globale inschatting benodigde inspanning ontwikkeling toetsstelsel

Activiteit

Inspanning in
manjaren

Ontwikkelen eenvoudige toetsregels:
■ Opzetten faalkanstoedeling op basis van VNK-resultaten
■ Herzien van alle eenvoudige toetsregels in de VTV
Ontwikkelen gedetailleerde toetsregels:
■ Ontwikkelen fragility curves
■ Dken aan geavanceerd kader
Ontwikkelen geavanceerd toetskader (tevens referentiekader voor andere
toetsregels):
■ Conceptontwerp geavanceerd toetsstelsel
■ Aanpassen bestaande PC-ring naar nieuw ontwerp
■ Uitbreiden faalmechanismen in PC-ring of ontwikkelen modellenkast
* Ontwikkelen gebruikersinterfaces, documentatie, helpfunctie etc.

0,5
1
3
1

Subtotaal geavanceerd toetskader:

5,5

Klankbordbijeenkomsten voor alle onderdelen
Totaal

13,5

In dit stadium is deze raming in hoge mate onzeker. Het verder uitwerken van het werkprogramma is
nodig om beter zicht te krijgen op de benodigde inspanning.
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Inleiding

In dit memo wordt ingegaan op de ruimtelijke differentiatie van een nieuwe norm op basis van
overstromingskansen. De huidige norm (op basis van overschrijdingskansen) kent vijf klassen.
Voor dijkringen langs de Limburgse Maas geldt een norm van 1/250. Voor het bovenrivierengebied
geldt 1/1250. Daarnaast zijn er nog dijkringen langs de kust en de meren en in het
overgangsgebied waar een norm geldt van 1/2000 of 1/4000. Voor de dichtbevolkte
dijkringgebieden 13 (Noord Holland) en 14 (Zuid-Holland) is de normfrequentie 1/10.000. De
vraag is of deze indeling gehandhaafd moet blijven of dat een verdere verfijning gewenst is en zo
ja in welke mate.
Normering overstromingkansen

In een voorgaande studie [Arcadis, 2007] is beschreven dat er een voorkeur is voor normeren op
overstromingskansen. Een norm bestaat uit een type norm (zoals overstromingskansen) met een
bepaalde klassenindeling en de hoogte van de norm. Voor het vaststellen van de hoogte van de
norm zou idealiter het volgende traject doorlopen moeten worden:
1. Bepalen van de overstromingskansen met instrumentarium a la VNK
2. Bepalen van de daarbij behorende gevolgen (schade en slachtoffers)
3. Bepalen van het overstromingsrisico
4. Bepalen van een optimaal veiligheidsniveau (KBA met aandacht voor niet-monetaire
aspecten)
5. Vaststellen van normen
VNK-2 doet momenteel een studie waarin de stappen 1 t/m 3 worden doorlopen. De
vervolgstappen kunnen na VNK-2 worden ingevuld. Uiteraard is invulling geheel afhankelijk van de
kwaliteit en de acceptatie van de resultaten van VNK-2.
Er is momenteel al behoefte aan invulling en vormgeving van de klasse-indeling en daaraan
gekoppeld de ruimtelijke differentiatie. In dit project wordt niet de hoogte van de norm
vastgesteld.
Ruimtelijke differentiatie

Er zijn een aantal optics denkbaar om te kunnen differentieren. Op hoofdlijnen kan gedacht worden
aan het volgende:
1.
2.
3.
4.

Klassenindeling zoals die nu is vastgesteld bij de huidige norm
Een klassenindeling die gebaseerd is op type bedreiging en een indeling naar gevolgen.
Een indeling op dijkringniveau. Het gaat in totaal om 57 dijkringen plus de Maaskaden.
Een indeling op basis van dijkringdelen. Een eerste schatting op basis van VNK- is dat dit
zal gaan om 500 tot 1000 dijkringdelen.

5.

Een mengvorm van bovenstaande bijvoorbeeld afhankelijk van dijkringgrootte.
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Voor de ruimtelijke differentiatie kunnen we differentieren op basis van een aantal criteria. De
huidige klassenindeling (optie 1) is voornamelijk gemaakt op basis van bedreiging en de daarmee
gepaard gaande waarschuwingstijd voor een hoogwater. Bij rivieren ligt de waarschuwingstijd veel
hoger omdat de afvoergolf dagen van tevoren is te verwachten. Voor dijkringgebieden aan zee en
meer ligt dat geheel anders. De stormvloed wordt bepaald door de grootte en richting van de wind.
Deze zijn veel minder goed te voorspellen. Daarnaast is in de huidige klassenindeling eveneens
met een schuin oog gekeken naar de mogelijke gevolgen van een overstroming. Dit komt duidelijk
tot uiting in de hogere norm voor de dijkringgebieden Noord-Holland en Zuid-Holland.
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Figuur 1 Ruimtelijke differentiatie bij huidige norm

Een verdere differentiatie (optie 2) is mogelijk en wellicht ook wenselijk. Een eerste stap daarin is
om naast de type bedreiging ook de grootte van de gevolgen te beschouwen. Door de bedreiging
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en de gevolgen in klassen in te delen, onstaat er een indeling van de norm waarin elementen van
de risicobenadering (kansen, gevolgen) zitten opgesloten.
Bij de derde optie gaan we uit van een normering per dijkringgebied. Ervan uitgaande dat het
groepsrisico bepalend is bij de minimalisering van de risico's, kan een kosten-batenanalyse per
dijkringgebied opgesteld worden. Met de beoogde resultaten van VNK-2 zou zo een analyse
uitgewerkt kunnen worden, en kan op dijkringniveau een norm vastgesteld kunnen worden. (optie
3)
Uit de resultaten van VNK-2 blijkt dat binnen een dijkring een verdere differentiatie ook mogelijk
en wenselijk kan zijn (optie 4). De differentiatie zou kunnen plaatsvinden op dijkringdeelniveau.
De definitie van een dijkringdeel is dat het binnen het dijkringdeel voor de gevolgen niet uitmaakt
waar de bres in de dijk zit.
Voor Zuid-Holland bleek dat een doorbraak bij de kust niet leidde tot het compleet onderlopen van
de dijkring. De conclusie is duidelijk: vaak blijken dijkringgebieden niet geheel onder te lopen. Hier
zijn extreme, ver boven maatgevende, omstandigheden voor nodig.
Voor een deel van de dijkringgebieden is het echter wel zo dat deze in het geheel zullen
onderlopen. Dit heeft dan vaak te maken met de grootte van het gebied, de bedreiging en de
locatie van de bres. Zie hiervoor de onderstaande figuur.

Figuur 2 Dijkringgebieden die niet geheel zullen onderlopen bij een overstroming (danker gekleurd)

Voor de gebieden die niet geheel zullen onderlopen bij een overstroming zal een differentiatie op
dijkringdeelniveau zinvoller zijn dan voor de gebieden die waarschijnlijk geheel onderlopen. (optie
5).
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Hoe de overstromingspatronen er precies uit komen te zien is eveneens een resultaat uit VNK-2.
Het mag duidelijk zijn dat deze resultaten niet binnen dit project beschikbaar zullen komen. Op
basis van toegenomen kennis sinds de vaststelling van de normering is het mogelijk om toch een
stap vender te komen.
Criteria

Voor het beoordelen van de verschillende opties van ruimtelijke differentiatie kunnen we de criteria
uit BAK-1 (Arcadis, 2007) gebruiken:
Representatie van het veiligheidbeleid. Dit kunnen we hier zien als de mate waarin het
economische optimum wordt gehaald.
Maatschappelijk draagvlak. Helpt de ruimtelijke differentiatie bij het herkennen en
aanvaarden door burgers, bestuurders en bedrijven van nut en noodzaak van
maatregelen ten behoeve van de veiligheid. Is de keuze goed uit te leggen?
Uitvoerbaarheid: helpt de gekozen differentiatie om op een gemakkelijke manier op de
normen te toetsen, de normen te handhaven en deze te vertalen naar ontwerp en
aanleg.
Invoerbaarheid: helpt de gekozen klassenindeling om een nieuw stelsel gemakkelijk in
te voeren met een zo klein mogelijke kans op mislukken?
Deze criteria leggen we nu naast de verschillende opties.
Optie 1 Huidige klassenindeling
De huidige indeling is praktisch. Er kan goed met deze indeling gewerkt worden, men is er bekend
mee. De invoerbaarheid is niet aan de orde en de uitvoerbaarheid blijft gelijk. Ook valt de indeling
goed uit te leggen. De indeling blijft gehandhaafd en er is niet veel communicatie nodig om het
handhaven van de huidige klassenindeling uitte leggen. De discussie naar een andere norm of
normtype is natuurlijk mede ingegeven door de economische groei die Nederland sinds het
vastleggen van de normen heeft doorgemaakt. Vandaar dat deze optie op het criterium
representatie van het veiligheidbeleid minder scoort.
Optie 2 Indeling naar bedreiging en gevolgen
Deze indeling zal een iets groter aantal klassen hebben dan optie 1. De invoerbaarheid scoort voor
deze indeling dus goed, maar iets minder dan optie 1. Het aantal toegenomen klassen leidt
namelijk tot minder onderscheidend vermogen. Voor de uitvoerbaarheid geldt hetzelfde als de
invoerbaarheid. Het toegenomen aantal klassen maakt het iets lastiger om te toetsen en te
ontwerpen.
Deze indeling is goed te communiceren omdat het dus maar om een kleine verandering gaat en
omdat de redenen goed uit te leggen zijn. De uitwerking (welke dijkring in welke klasse) zal nog
lastig te communiceren zijn omdat er op kwalitatieve gronden keuzes gemaakt worden. Deze
keuzes zijn arbitrair en dus aanvechtbaar.
Het belangrijkste onderwerp, namelijk economische groei, wordt meegenomen door ook te kijken
naar de indeling naar gevolgen. Er zal een grote stap gemaakt worden naar het economische
optimum. De door de huidige norm minder economisch optimale dijkringen kunnen in deze optie
namelijk gewijzigd worden door er een andere norm aan toe te kennen. De verwachting is dat
hiermee een goede stap in de richting wordt gezet. Deze indeling is dus een goede representatie
van het huidige veiligheidsbeleid.
Optie 3 Indeling op dijkringniveau
De indeling op dijkringniveau is weer een stap verder in de economische optimalisatie, en scoort
hierop dus beter dan optie 2. De invoerbaarheid scoort iets minder dan optie 2, wederom vanwege
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het toegenomen aantal klassen. Ook de uitvoerbaarheid wordt lastiger. Praktisch gezien krijgen we
nu te maken met in principe veel verschillende normhoogtes. Dit zal lastig zijn voor dijkbeheerders
en bureaus die de toetsing en het ontwerp moeten uitvoeren. Voor wat betreft het
maatschappelijke draagvlak is deze indeling lastiger dan optie 1, maar vrijwel gelijkwaardig aan
optie 2. Ook nu worden de gevolgen meegenomen in de norm. De grotere differentiatie is lastiger
uit te leggen, maar daar staat tegenover dat een dijkring op zich een mooie eenheid is om een
norm op te baseren.
Het onderscheidende vermogen tussen de verschillende klassen zal erg klein zijn. Het uitwerken
van deze optie zal er waarschijnlijk toe leiden dat dijkringen geclusterd worden tot een aantal
klassen. Het onderscheidende vermogen zou bijvoorbeeld een factor 3 moeten zijn, waarmee het
aantal klassen beperkt wordt tot grofweg zeven (1/100-1/300-1/1000 etc. tot 1/100.000). Dit
komt uiteraard de uitvoerbaarheid dan weer ten goede.
Optie 4 Indeling op dijkringdeelniveau.
Technisch gezien is de fijnste klassenindeling geen probleem, en dus economisch gezien te
prefereren. Immers, er wordt zoveel mogelijk voldaan aan de optimale veiligheid zoals uit de KBAstudie kan worden berekend. Daar staat tegenover dat een dergelijke fijne indeling niet erg
praktisch is. De invoerbaarheid is lastig en de uitvoerbaarheid is nu wel heel erg lastig. Hoewel de
methodiek, namelijk het kiezen van een indeling puur op basis van een gewijzigd veiligheidsbeleid
wel goed uitlegbaar is, zal door de grote variatie van normen ook het maatschappelijke draagvlak
hierdoor minder worden.
Optie 5 Mengvorm
Uiteraard is het ook mogelijk om een mengvorm te definieren. Te denken valt aan een indeling op
dijkringdeelniveau voor de dijkringen Noord-Holland en Zuid-Holland. De overige dijkringen worden
dan bijvoorbeeld ingedeeld volgens optie 2. Deze mengvorm zal dichterbij het economische
optimum uitkomen dan optie 1 en 2 en is mogelijk gelijkwaardig aan optie 3. De in- en
uitvoerbaarheid zijn goed te doen en ook op het punt van het maatschappelijke draagvlak scoort
deze optie goed.
In onderstaande tabel is per criterium een score toegekend. De score is alleen richtinggevend en
uiteraard voor discussie vatbaar. Uiteindelijk zal vooral het in de ogen van de beleidsmaker
belangrijkste criterium de doorslag geven bij de keuze voor een indeling.
Opties en criteria

Veiligheidsbeleid

Optie 1 Huidig

Invoerbaarheid

Uitvoerbaarheid

++

++

Maatschappelijk
draagvlak

Optie 2 Bedreiging
en gevolgen
Optie 3
Dij kringniveau
Optie 4
Dijkringdeelniveau

++

Optie 5 Mengvorm
Tabel 1 Score opties voor verschillende criteria

Daarnaast speelt de mate van clustering een rol. Hoe meer er geclusterd wordt, hoe praktischer de
indeling wordt. Dit heeft dan in het bijzonder weer voordelen voor de opties 2 t/m 5.
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Voorbeeld uitwerking optie 2

Als voorbeeld wordt optie 2 uitgewerkt, een indeling naar bedreiging en gevolgen. In onderstaande
is een indeling gemaakt naar type bedreiging in vier klassen: Bovenrivieren, Benedenrivieren, Meer
en Zee.
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Indeling naar bedreiging
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Figuur 3 Voorbeeld indeling naar bedreiging

Deze indeling gaat uit van een norm voor een gehele dijkring. In deze optie wordt er in
kwalitatieve zin rekening gehouden met de gevolgen. Groepen van dijkringen met dezelfde
bedreiging hebben daarin dezelfde norm; er wordt echter wel onderscheid gemaakt tussen de
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grootte van het dijkringgebied en de mogelijke gevolgen daarin. Er wordt voor wat betreft de
gevolgen bijvoorbeeld een indeling gemaakt in vier klassen.

Indeling naar gevolgen
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Figuur 4 Ruimtelijke differentiatie bij voorbeeld indeling gevolgen van een overstroming
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Op deze manier kan er ook nog een doorvertaling plaatsvinden naar de hoogte van de norm, door
een basisnorm te benoemen en met factoren te werken voor de bedreiging en het gevolg. Hierbij
wordt een voorbeeld gegeven dat enkel bedoeld is om de gedachten te prikkelen.
Stel basisnorm = 1/250. Factoren (eigenlijk quotienten) voor bedreiging zijn 1 ,2 5 en 10. Factoren
voor Gevolgen zijn 1 ,4 ,8 en 20. De normering werkt dan als voIgt uit.
Bedreiging
Gevolgen

Klein (1)
Matig (4)
Groot (8)
Super(20)

Bovenrivier (1)

Benedenrivier (2)

Meer (5)

Kust(10)

1/250

1/500

1/1000

1/2000

1/1250
1/5000

1/10.000

1/2500

1/2000

1/4000

1/10.000

1/20.000

Tabe\ 2 Voorbeeld normering op basis van bedreiging en gevolgen

In dit voorbeeld komt het aantal klassen op elf. Er zijn nogal een aantal klassen die dicht bij elkaar
liggen (kleiner dan een factor 3). Een clustering is in dit geval zinvol. Een voorbeeld van een
clustering leidt dan tot de onderstaande tabel.
Bedreiging
Gevolgen

Bovenrivier

Benedenrivier

Meer

Kust

Klein
Matig
Groot
Super

1/250
1/1250
1/2500

1/1250
1/2500
1/5000

1/1250
1/5000

1/10.000

1/10.000

1/20.000

1/2500

1/50.000

Tabel 3 Voorbeeld normering op basis van bedreiging en gevolgen met clustering van klassen

Op deze wijze komen we nu tot zeven klassen. In onderstaande figuur wordt duidelijk hoe dit
voorbeeld uitwerkt.
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Klasse nieuwe norm
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Figuur 5 Ruimtelijke differentiatie bij nieuwe normering (voorbeeld)
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Daarnaast is het uiteraard noodzakelijk om de uitwerking van deze optie te leggen naast de huidige
normering. Het kan wenselijk zijn om de huidige normen niet te laten dalen. Hierbij moet natuurlijk
wel bedacht worden dat de nieuwe normen van een andere aard zijn en niet zonder meer met de
huidige normen kunnen worden vergelijken. Op basis van een eerste indeling in de genoemde
klassen, zou de norm achteruit gaan voor met name de kleinere dijkringgebieden en voor de
dijkringgebieden Pernis en Rozenburg, die momenteel een normfrequentie hebben van 1/10.000.

Referenties

[ARCADIS, 2007]
Normeringstelsel waterveiligheid, Beleidsanalytisch Kader, Samenstelling
en Beoordeling Alternatieve IMormeringsstelsels.
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Inleiding
Dit memo is het product van activiteit 3: illustrates bij het verschil tussen overschrijdingskans en
overstromingskans. In het memo wordt aan de hand van een zestal voorbeelden uitgewerkt wat
de verschillende elementen zijn tussen de huidige norm op basis van een overschrijdingsfrequentie
en de nieuwe norm op basis van overstromingskansen.
Elementen
Elementen die het verschil tussen de huidige norm en de overstromingskans weergeven zijn:
1.
2.
3.

overschrijden versus overstromen
deterministisch/probabilistisch
dijkvak of dijkringbenadering (ringfactor)

Deze elementen zijn vender uit te werken:
1.

Overschrijden versus overstromen.

Hier komt de discussie naar voren in welke mate overschrijden ook tot bresvorming gaat. VTV
neemt reststerke wel mee. Er wordt niet gekeken naar de gevolgen (is het overlast of een
overstroming). Menselijk handelen wordt in beide gevallen niet meegenomen (behalve bij
betrouwbaarheid sluiten kunstwerken)
2.
Deterministisch/probabilistisch
In de toetsing is het resultaat "goed, voldoende, onvoldoende" (of geen oordeel). Aan de ene kant
schept deze duidelijkheid, aan de andere kant is meer informatie gewenst dan enkel deze
klassenindeling. Bij overstromingskansen worden de kansen per waterkering berekend. Dit geeft
een beter beeld van hoe veilig de keringen zijn. Het verhaal achter de kansen blijft echter
belangrijk om er bij te betrekken. Zijn er conservatieve aannames gedaan omdat goede gegevens
ontbraken, of is de kans daadwerkelijk zo groot? Daarnaast geeft een overstromingskans vaak veel
meer discussie, omdat de waarde expliciet gepresenteerd wordt. Dit kan worden ondervangen door
de kansen in klassen in te delen zoals ook bij de huidige toetsing wordt gedaan.
3. Dijkvak of dijkringbenadering.
In de toetsing worden vakken of profielen getoetst. De keringen zijn ontworpen volgens een
vakbenadering (m.u.v. de provincie Zuid Holland). Bij overstromingskansen kan er ook op
profiel/vak/ringniveau een kans worden berekend. Over het algemeen worden
overstromingskansen geassocieerd met een ringbenadering. Dit hoeft niet perse zo te zijn. Ter
nuancering: momenteel wordt meer gedacht in dijkringdelen en overstromingsscenario's. Dit komt
voort uit de gedachte dat in veel gevallen bij een overstroming niet de gehele dijkring onder water
komt te staan. Dit heeft uiteraard alles te maken met de duur en intensiteit van de overstroming
en de ligging van secundaire keringen/compartimenteringdijken etc.
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Voorbeelden
Voorbeeld 1 Hoogte, sterke vakken, dijkringgebied tangs rivieren.

Een dijkringgebied wordt omringd door rivieren. In het gebied liggen twee steden. De figuur geeft
de situatie weer.

Figuur 1 Situatieschets dijkringgebied omringd door twee rivieren.

In het ideale geval dat we een perfect risico-instrumentarium hebben is het mogelijk om het
werkelijke overstromingsrisico van het dijkringgebied uitrekenen. Dit overstromingsrisico bepalen
we door de overstromingskansen van de dijken (maar ook duinen en kunstwerken) te bepalen en
de gevolgen in termen van schade en slachtoffers te bepalen.

Figuur 2 Het werkelijke overstromingsrisico (economische deel).

In de figuur komt dit tot uiting in de kansen die zijn weergegeven op de dijken (in groen) en het
economisch deel van het overstromingsrisico dat is weergegeven in het dijkringgebied. Aangezien
we de kansen gelijk veronderstellen voor deze fictieve dijkring, hebben de kansen dezelfde kleur
(groen) gekregen. Het risico verschilt wel ruimtelijk omdat de waarde van het gebied (zoals bij de
ligging van de steden) eveneens ruimtelijk verschilt.
Stel dat voor de dijken in deze situatie een toetsing uitgevoerd. Het toetsresultaat op hoogte is
voor alle vakken goed. Dit wordt in de volgende figuur weergegeven door de vakken groen te
kleuren.
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goed
voldoende
onvoldoende

Figuur 3 De dijkvakken zijn op hoogte "goed" getoetst.

Uit de figuur wordt ook duidelijk dat er met de gevolgen van een doorbraak in de huidige
methodiek, niets gedaan wordt. Het dijkringgebied wordt daarom wit gekleurd.
Uitgaande van de nieuwe norm worden voor deze fictieve dijkring ook de overstromingskansen
bepaald. Deze zijn voor de verschillende dijkvakken ongeveer gelijk en worden sterk bepaald door
de hoogte van de dijken en de rivierafvoer. De ringfactor, gedefinieerd als de ringkans gedeeld
door de overstromingskans van het zwakste vak is in dit geval vrijwel gelijk aan 1.

>10 x norm
<10 x norm
< norm

Figuur 4 De dijkvakken zitten voor de overstromingskans "hoogte" in dezelfde kiasse.

Voor de vergelijking is er een klassenindeling gemaakt voor overstromingskansen. Deze staat in de
legenda gepresenteerd. De vakken zijn in het voorbeeld zo hoog en sterk dat ze 10 keer beter
scoren dan de norm. In dit voorbeeld is er geen verschil in resultaat tussen de huidige norm en de
nieuwe norm. Uiteraard zijn de resultaten (in kansen) van de nieuwe norm explicieter dan in de
huidige norm. Dit verschil valt nu door de gekozen klassenindeling weg.
Voorbeeld 2 Floogte, sterke vakken met een zwak vak, dijkringgebied tangs rivieren.
De situatie is gelijk aan voorbeeld 1 op een aspect na; het verschil is dat er nu een significant
zwakkere plek is in de dijkring. Het werkelijke overstromingsrisico verandert uiteraard. De zwakke
plek verhoogt de overstromingskans van het vak maar ook van de gehele dijkring. De gevolgen
zijn vooral in de nabijheid van de zwakke plek voelbaar. De risico's zijn het grootste in de nabijheid
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van de zwakke plek. De waardevolle gebieden hebben ook last van de overstroming nabij de
zwakke plek en dragen nog steeds voor een deel bij in het overstromingsrisico.

V

Figuur 5 Het werkelijke overstromingsrisico nu met een zwakke plek in de dijk.

In de huidlge toetsing wordt het bovenstaande beeld doorvertaald naar de onderstaande figuur. De
zwakke plek scoort onvoldoende; de overige vakken scoren nog steeds goed.

goed
voldoende
onvoldoende

Figuur 6 Het toetsresultaat voor de dijkring met een zwakke plek in de dijk.

Ook hier is de ringfactor vrijwel 1 en de ringkans dus vrijwel gelijk aan de kans van de zwakke
plek. Dit houdt dus voor de nieuwe normering op basis van overstromingskansen in dat de zwakke
plek vrijwel geheel de overstromingskans van de dijkring bepaald.
Voorbeeld 3 Piping, meerdere matige en zwakke vakken, dijkringgebied tangs rivieren.
We gaan weer uit van dezelfde situatie. De vakken in de dijkring voldoen nu echter niet allemaal
aan de norm; er zijn een groter aantal zwakke plekken, veroorzaakt door een mechanisme dat
minder sterk bepaald wordt door de rivierafvoer en meer door de locale grondopbouw zoals bij
piping.

Figuur 7 Het werkelijke overstromingsrisico nu met meerdere zwakke plekken in de dijk.
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De sterkte van de dijk varieert nu sterk. Dit is in de figuur ook weergegeven. Het
overstromingsrisico wordt nu naast de waarde van het gebied ook beinvloed door de sterkte van de
dijken. In de huidige toetsing zou dit tot het volgende beeld leiden.

goed
voldoende
onvoldoende

Q

Figuur 8 Het toetsresultaat nu met meerdere zwakke plekken in de dijk.

Het patroon is ook grillig geworden. Er is weinig afhankelijkheid in de sterkte tussen de vakken. De
ringfactor wordt hierdoor significant groter dan 1. Dit houdt in dat er een "opteleffect" is van de
verschillende zwakkere vakken. De overstromingskans van de dijkring is in dit geval veel groter
dan die van een individueel vak.
Voorbeeld 4 Verschil huidige toetsing en overstromingskansen, meerdere matige en zwakke
vakken, dijkringgebied langs rivieren.
In dit voorbeeld gaan we in op het verschil tussen de huidige normering en de normering op
kansen. We gaan weer uit van dezelfde dijkring die omringd is door rivieren.
Er kunnen twee verschillen worden onderscheiden:
1. Indien een vak onvoldoende scoort in de toetsing, dan wordt het vak afgekeurd. Bij
overstromingskansen wordt echter uitgegaan van een overstroming. Een vak kan dus in de

2.

HKV

huidige systematiek worden afgekeurd. Dit wil echter nog niet zeggen dat er onder de
maatgevende omstandigheden ook daadwerkelijk een overstroming zal plaats vinden.
In de huidige toetssystematiek zijn per mechanisme normen vastgesteld. Dit betekent dat
er op mechanisme niveau kan worden afgekeurd. Bij overstromingskansen wordt er
wederom uitgegaan van een overstromingskans. De mechanismen worden hierin
gecombineerd tot een gezamenlijke kans. Er is dus sprake van "wisselgeld": een vak kan in
de toetsing weliswaar op een mechanisme worden afgekeurd maar als een ander
mechanisme juist extra sterk is dan kan de overstromingskans toch binnen de norm
blijven. Dit wordt geillustreerd in de onderstaande figuren.
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goed
voldoende
onvoldoende

Figuur 9 Toetsresultaat nu met meerdere zwakke plekken in de dijk.

> 10 x norm
< 10 x norm
< norm

Figuur 10 Overstromingskansen met meerdere zwakke plekken in de dijk.

Voorbeeld 5 Verschil huidige toetsing en overstromingskansen, dijkringgebied langs zee en meer
In dit voorbeeld gaan we in op een andere situatie. Een dijkring wordt bedreigd vanuit bet westen
door de zee en vanuit bet oosten door een meer. In bet midden van bet gebied ligt een
compartimenteringdijk die bet gebied in tweeen splitst.

meer
zee

compartimenteringsdijk
Figuur 11 Situatie dijkring omringd door zee en meer

HKV

LIJN IN WATER

6 van 8

Document:
Afgedrukt:

memo activiteit 3 - voorbeelden overschrijdingskans en overstromingskans.doc
28 augustus 2008

memorandum

In de dijkring voldoen een aantal vakken net aan de norm (voldoende) en een aantal vakken ruim
aan de norm (goed). Bij een overstroming vanuit zee zullen de gevolgen voor het oostelijke deel
van het dijkringgebied minder zijn. De compartimenteringdijk zal in veel gevallen het water
tegenhouden. Bij een overstroming vanuit het meer gebeurt het omgekeerde. De
compartimenteringdijk zorgt voor beperking van de gevolgen in het westelijke gedeelte van het
dijkringgebied. In kansen en risico's kan het als voIgt gepresenteerd worden.

meer

zee

Figuur 12 Overstromingskansen en -risico's voor dijkringgebied omringd door zee en meer.

Uitgewerkt naar de huidige toetsing krijgen we het volgende resultaat voor een mechanisme
(toetsspoor). Een aantal dijkvakken scoort "voldoende", het overgrote deel scoort in het voorbeeld
"goed". In de toetsing zal met de effecten van de compartimenteringdijk niets gedaan, tenzij er bij
het vaststellen van de normen rekening mee is gehouden.

meer
zee

goed
voldoende
onvoldoende

Figuur 13 Toetsresultaat bij huidige norm

Voorbeeld 6 Verschil huidige toetsing en overstromingskansen, meerdere mechanismen,
dijkringgebied tangs zee en meer
In het laatste voorbeeld gaan we in op dezelfde dijkring. We bekijken nu hoe resultaten van
meerdere mechanismen doorwerken. De resultaten worden weergegeven in drie ringen (drie
mechanismen) op de dijkring.

HKV

LIJN IN WATER

7 van 8

Document:
Afgedrukt:

memo activiteit 3 - voorbeelden overschrijdingskans en overstromingskans.doc
28 augustus 2008

o

memorandum

Figuur 14 Toetsresultaat op mechanismenniveau (links) en vakniveau (rechts) bij huidige norm

Voor de vakken kunnen de resultaten per mechanisme verschillen. In het eindresultaat (op
vakniveau) wordt het slechtste resultaat op mechanismenniveau doorvertaald naar het
eindresultaat.

IL

M

:z:>,oxnorm
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MM < norm

Figuur 15 Overstromingskansen voor dijkringgebied omringd door zee en meer

In termen van overstromingskansen gaat de doorvertaling naar vakniveau iets anders. Zoals
eerder gesteld kan op mechanismenniveau weliswaar (toetsing) slecht gescoord worden. In de
opgetelde kansen kan nog steeds aan de nieuwe norm voldaan worden. Hier is dus wederom
sprake van het "wisselgeld". Doordat de nieuwe norm niet uitgaat van normen op
mechanismenniveau wordt de uitwerking flexibeler en ook beter. Het gaat uiteindelijk om het
bepalen van de kans op een overstroming en niet om het voldoen aan eisen op lagere niveaus die
niet direct tot overstromingen zullen leiden.
Bijvoorbeeld: De toetsing gaat er vanuit dat 'overloop/overslag' 90% in de faalkans bijdraagt en de
overige mechanismen gezamenlijk maximaal 10%. Voor een dijkring met een normfrequentie van
1/10.000 betekent dit afgerond een norm van 1/11.000 voor overloop/overslag en een norm van
1/100.000 voor een mechanisme als piping. In de huidige systematiek zal een vak met een
'pipingkans' van 1/90.000 (voldoet niet) en een kans op overloop/overslag van 1/50.000 (voldoet
wel) dus per saldo afgekeurd worden. Bij overstromingskansen wordt gekeken naar de
gezamenlijke kans. Stel dat die in de orde van 1/40.000 ligt dan zou het vak in de nieuwe
systematiek wel voldoen aan de norm van 1/10.000.
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In deze notitie gaan we in op de volgende onderwerpen:
Hoofdstuk 1

Huidige situatie flnancieringsstructuur en middelen voor investeringen in
waterveiligheid

Hoe worden de huidige investeringen geflnancierd?
Hoeveel middelen zijn gereserveerd voor investeringen in primaire waterkeringen?
Hoe groot zijn de investeringen in waterkeringen in relatie tot andere uitgaven?
Hoofdstuk 2

Benodigde middelen om te voldoen aan de huidige norm

Wat is de additionele investeringbehoefte om de primaire waterkeringen te laten voldoen aan de
huidige normen (‘wegwerken achterstand’);
Hoofdstuk 3

Financiering en normering

Wat is de invloed op de investeringsbehoefte van een ander normtype?
Wat is de invloed op de investeringsbehoefte van een andere normhoogte?
Hoofdstuk 4

Andere financieringsstructuur

Hoe kunnen investeringen in primaire waterkeringen geflnancierd worden en welke consequenties
brengt dat met zich mee?
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Huidige financieringsstructuur en beschikbare
middelen

Hoe warden de huidige investeringen gefinancierd?
Het rijk draagt de kosten van aanleg en versterking. De kosten voor beheer en onderhoud zijn voor
rekening van de waterschappen. Deze afspraken zijn gemaakt in 2001 en ingegaan in 2005.
Voorstellen tot verbeteringswerken worden via het ‘spelregelkader’ ingebracht in het Hoog Water
Beschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is onderdeel van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur en Transport (MIT). Het MIT krijgt jaarlijks budget via het Infrastructuurfonds. Via een
gedetailleerd omschreven procedure worden voorstellen van een verkennende fase, via een
planvormende fase tot de realisatiefase gebracht (Vellinga 2006).
Het Infrastructuurfonds is specifiek gericht op infrastructuur. Het voordeel van dit fonds is dat beter
invulling worden gegeven kan worden aan:
■ het bevorderen van een integrale afweging van prioriteiten;
■ het bevorderen van continui'teit van middelen voor infrastructuur.
Het fonds mag, in tegenstelling tot de reguliere begroting van V&W, jaarlijks saldi overhevelen
waardoor vertragingen en versnellingen van projecten niet direct lei den tot budgettaire knelpunten.
Het Infrastructuurfonds wordt voor het overgrote deel gevoed door een bijdrage uit de begroting van
V&W en verder uit bijdragen vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Ten slotte
wordt voor een aantal projecten de uitgaven doorberekend aan derden, zoals departementen, lagere
overheden, buitenlandse overheidsinstanties en de Europese Unie (Rijksbegroting 2008).
Op dit moment worden de investeringen, via een aantal tussenstappen, voomamelijk bekostigd vanuit
de begroting van het ministerie van V&W.

Hoeveel middelen zijn gereserveerd voor investeringen in primaire
waterkeringen?
Naast de in de rijksbegroting gereserveerde middelen zijn er In het regeerakkoord van 2007 extra
fmancien vrijgemaakt om de veiligheid tegen overstromingen te verbeteren door zwakke dijkvakken
langs de kust aan te pakken en het programma ‘ruimte voor de rivier’ uit te voeren. De omvang van de
investeringen in de rijksbegroting zijn weergegeven in label 1.
Tabel 1

Begrote bedragen om primaire waterkeringen te versterken

Jaar
Rijksbegroting / IF(mln. €)
Additionele middelen regeerakkoord
Totaal beschikbare middelen

2008
460
50
510

2009
656
75
731

2010
757
100
857

2011
708
150
858

2012
603
603

Bron: Rijksbegroting (2008)
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de bedragen oplopen tot ruim € 800 min. per jaar in 2010. Na 2011
zakt het niveau weer in vanwege het aflopen van de extra middelen vanuit het regeerakkoord 2007.
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Hoe verhouden de investeringen in primaire waterkeringen zich tot
andere uitgaven?
Om de omvang van de investeringen t.b.v. de primaire waterkeringen in perspectief te plaatsen, is een
vergelijking gemaakt met andere Rijksuitgaven en de waterschappen.

Rijksoverheid
De investeringen t.b.v. waterveiligheid worden gefinancierd uit het Infrafonds. In label 2 is een
overzicht gegeven van de bestedingen ten laste van het Infrafonds.

label 2 Uitgaven t.l.v. Infrafonds (min, euro)
Infrastructuurfonds totaal
Waarvan waterveiligheid
Waarvan verkeersveiligheid
Waarvan infrastructuur (weg, spoor, vaarweg)
Bron: Rijksbegroting 2008

2008
7 442
460
2 878
4 104

2009
7 692
656
2 939
4 097

2010
8 163
757
3 090
4316

2011
6 979
708
1 860
4411

2012
6 976
603
1 970
4 406

De totale uitgaven van het Infrastructuurfonds bedragen € 7 a 8 miljard. De gereserveerde middelen
voor waterveiligheid beslaan slechts een beperkt aandeel (tussen 6,5% en 10%) betreft van de totale
IF-uitgaven.

Waterschappen
Een vergelijking van de benodigde financiele middelen voor investeringen in primaire keringen t.o.v.
de uitgaven van de waterschappen levert het volgende beeld op. De waterschappen bekostigen
momenteel hun taakuitoefening vrijwel geheel door het heffen van eigen belastingen. De totale
belastingopbrengsten van de waterschappen zijn in Tabel 3 samengevat.

label 3

Belastingopbrengsten waterschappen in 2007 (€ min.)

Bedrag (€ min.)
Omschrijving taak
140
W aterkeringszorg
619
W aterkwantiteitsbeheer
1258
W aterkwal iteitsbeheer
52
Wegenbeheer
V aarwegenbeheer
2073
Totaal
Bron: Begrotingsvergelijking (UvW, 2007)

Aandeel in totaal (%)
7%
30%
61%
3%
0,2%
100,0%

De begrotingsvergelijking laat zien dat de waterschappen in totaal bijna € 2,1 miljard aan
belastingopbrengsten ontvangen om aan hun taken te voldoen. Verreweg het grootste aandeel van de
belastingopbrengsten is bestemd voor waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer. Slechts een klein deel
hiervan is bestemd voor het beheer en onderhoud van waterkeringen (7%).
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Benodigde middelen om te voldoen aan huidige norm

Volgens een brief van de Minister van V&W van 25 oktober 2006 is voor bet verbeteren van primaire
waterkeringen die niet voldoen aan de huidige normen (19% van de waterkeringen in 2006) 1,2
miljard euro extra nodig. Hiervan is echter al 200 miljoen euro opgenomen in bet Hoog Water
Bescherming Programma (HWBP). Dit betekent dat 1 miljard euro extra nodig is voor de versterking
van deze waterkeringen. Daamaast was in 2006 van 35% van de primaire waterkeringen onbekend of
deze voldeden aan de huidige nonn. De Commissie Vellinga schat dat voor deze waterkeringen 1,4
miljard euro extra nodig is. Ten slotte is nog eens 1.866 miljoen euro benodigd voor budgetten die
genoemd zijn in bet HWBP voor de periode 2012-2020. De Commissie gaat er vanuit dat de budgetten
die in deze periode zijn begroot, nodig zijn om de waterkeringen aan de huidige norm in 2015 te laten
voldoen.
Rekening houdend met de reeds door bet rijk gereserveerde middelen (zie hoofdstuk 1) komt Vellinga
(2006) op een totaalbedrag van € 7,021 miljard. Hier telt de Commissie nog 10% bij op om rekening te
houden met veranderende inzichten t.a.v. lengtewerking, faalmechanismen en robuust ontwerpen,
leidend tot een totaalbedrag voor de periode 2007-2015 van € 7,7 miljard om de primaire waterwerken
aan de huidige norm te laten voldoen. Voor de periode 2008-2015 is dit grofweg € 7,5 miljard (met
aftrek van begroting voor bet jaar 2007). Dit betekent een jaarlijks bedrag van € 932 in de periode
2008-2015.1
Met bet berekende bedrag kan worden bepaald wat de jaarlijkse tekorten zijn om alle primaire
waterkeringen in 2015 aan de huidige norm te laten voldoen (benodigde bedragen min begrote
bedragen). Dit is in Tabel 2 weergegeven.

Tabel 2 Verschil benodigd versus gereserveerd bedrag investeringen primaire waterkeringen om te
voldoen aan de huidige norm in 2015
Jaar
2008
2009
Benodigde middelen
932
932
Totaal beschikbare middelen
510
731
Voorzien tekort
422
201
Bron: Rijksbegroting (2008) en Vellinga (2006)

2010
932
857
75

2011
932
858
74

2012
932
603
329

2013
932
6032
329

2014
932
603
329

2015
932
603
329

In totaal is er een voorzien tekort van ruim € 2 miljard om de primaire waterkeringen in 2015 te laten
voldoen aan de huidige norm.

1

Hierbij moet worden aangemerkt dat dit bedrag eigenlijk niet kan worden afgerond op een enkele miljoen (en
waarschijnlijk niet op meerdere miljoenen) euro’s nauwkeurig. Bij bet lezen van bet bedrag van € 932 miljoen
moet daarom een onzekerheidmarge van op zijn minst enkele tientallen miljoenen euro’s in ogenschouw worden
genomen.
2
Aangenomen is dat voor de periode 2013-2015 eenzelfde bedrag wordt uitgetrokken als voorzien in de
rijksbegroting voor bet jaar 2012.
Ons kenmerk:
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Financiering en normering

Wat is de invloed op de investeringsbehoefte van een ander
normtype?
Het is op voorhand niet met zekerheid te zeggen in hoeverre de overstap naar een ander type norm een
effect zal hebben op de totale investeringsbehoefte. De verwachting is echter dat er overwegend
argumenten zijn voor geen verandering:
■
■

Elke norm is afgeleid van het overstromingsrisico. Het uitgangspunt bij een overstap van
normtype zal dan ook zijn dat het overstromingsrisico (het niveau van de geboden veiligheid)
hierdoor niet mag veranderen. Daarmee verandert ook de investeringsbehoefte niet.
De huidige wettelijke norm is gebaseerd op overschrijdingskans en daarmee op een enkel
faalmechanisme. Echter in de VTV wordt getoetst op alle opgenomen faalmechanismen en wordt
een waterkering afgekeurd op de slechtste deelscore. Een verandering van het wettelijke normtype
zal hierin niets veranderen en dus ook niet in de investeringsbehoefte.

Wat is de invloed op de investeringsbehoefte van een andere
normhoogte?
In tegenstelling tot de overstap van normtype is het op voorhand duidelijk dat een aanpassing van de
normhoogte een effect zal hebben op de investeringsbehoefte. Daarbij is ook op voorhand te
verwachten dat - gezien de toename van de economische waarde van het te beschermen achterland een eventuele aanpassing van normhoogte vooral opwaarts zal zijn, een strengere norm dus.
In Vellinga (2006) is berekend wat de kosten zijn om aan een nieuwe fictieve normhoogte te voldoen.
Deze kosten worden geschat op jaarlijks € 900 min. in de periode 2015-2025. Deze kosten zijn
gebaseerd op economische beschouwingen van Van Danzig (Deltacommissie, 1960), aangevuld met
actuele berekeningen en voorbeelden door Eijgenraam (2005, 2006). De €900 min. is als volgt
berekend:
■ Er wordt vanuit gegaan dat de nieuwe norm zodanig wordt aangescherpt dat de overstromingskans
met een factor 10 wordt verlaagd (dit is ongeveer een verhoging van de keringen met VA meter).
■ Deze aangescherpte norm geldt echter alleen voor gebieden met hoge economische risico’s bij een
overstroming. Er wordt geschat dat dit voor maximaal 1/3 van de 3600 km primaire keringen het
geval is: dus 1200 km.
■ De kosten voor deze aanscherping van de norm worden geschat op €4 - €10 miljoen per kilometer
(prijspeil 2005). In Vellinga (2006) wordt uit deze range €7,5 miljoen per km genomen. Dit
betekent een totale investeringsbehoefte van 1200 km* € 7,5 mln./km = € 9 miljard. Voor de
periode 2015-2025 betekent dit een jaarlijkse investeringsbehoefte van € 900 min.
Het bovengenoemde bedrag voor een aanscherping van de norm wijkt nauwelijks af van het
benodigde bedrag om in 2015 aan de huidige norm te voldoen (€ 932 per jaar, zie hoofdstuk 2). Op
basis van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de jaarlijkse investeringsbehoefte van 2008 tot
2025 rond € 900 miljoen ligt.

Ons kenmerk:
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Een toename tot circa € 900 min. per jaar op een totaal IF-budget van € 7 mid. per jaar zou neerkomen
op een stijging van het relatieve aandeel van 10 naar 13%. In verhouding tot de waterschapsuitgaven is
een jaarlijks investeringsbedrag van circa € 900 min. t.b.v. waterkeringen een fors bedrag, circa 50%
van het totaal. Voor andere typen uitgaven zijn dit echter ordegrootte bedragen die waterschappen wel
gewend zijn (zie hoofdstuk 1).
In de conceptrapportage van de kengetallen KB A WV213 zijn eveneens berekeningen gemaakt van de
omvang van de initiele investeringsbehoefte om een economisch efficiente veiligheidsnorm te
bereiken. In de basisvaricmt bedraagt deze investeringsimpuls circa € 2 miljard. Hierbij gaat het om
circa 500 kilometer dijkvak en gemiddelde kosten van € 4 min. per strekkende kilometer. Vervolgens
zal circa € 50 min. per jaar moeten worden uitgetrokken om ook de andere dijkringen op peil te
brengen. Voor de periode 2015-2050 gaat het om een totaalbedrag van circa € 3,5 miljard.
Dit is dus aanmerkelijk minder dan de initiele raming door Vellinga c.s. De KKBA-raming kent echter
ook een aanzienlijke spreiding, afhankelijk van de mate van risicotoeslag die wordt gehanteerd op de
discontovoet. Zo leidt het afzien van een risicotoeslag (conform de aanpak bij Ruimte voor de Rivier)
tot een verdubbeling van de initiele investering van 2 naar circa € 4 miljard. In algemene zin wordt
opgemerkt dat, gezien de vele onzekerheden, een bandbreedte van +/- 100% gebruikte zou moeten
worden.
Ten slotte moet bedacht worden dat de kosten zijn bepaald op basis van dijkversterking. Een
verhoging van het veiligheidsniveau via ingrepen in de ruimtelijke ordening zal naar verwachting
aanmerkelijke hogere investeringen vergen. Dit geldt echter zowel voor Vellinga c.s. als voor de
KKBA-ramingen.

3

Waterdienst RWS/CPB, Kengetallen Kosten-batenanalyse Waterveiligheid 2le eeuw, concept 16 april 2008.
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Hoe kunnen investeringen in primaire waterkeringen
gefinancierd worden en wat zijn de consequenties?

In het advies van de commissie Vellinga (2006) is als hoofdkeuze aangegeven:
■ Private financiering / PPS.
■ Financiering uit de algemene middelen (voortzetting huidige situatie)
■ Financiering door middel van een doelbelasting door rijk of waterschappen, waarbij een
onderliggende problematiek is de mate van verevening over waterschappen resp. ingezetenen.
Private financiering
Inmiddels is duidelijk geworden dat een keuze voor private financiering op teveel principiele en
praktische bezwaren stuit van zowel rijk als waterschappen. Het probleem bij private financiering is
namelijk dat het moeilijk is inkomsten voor private partijen aan te geven. Bovendien, als er een markt
zou zijn, zouden de private partijen zich welk gemeld hebben, zoals ze nu wel doen bij windmolens op
zee. Ook verzekeringsmaatschappijen zien geen rol voor zichzelf weggelegd. Verzekeringen zijn
bedoeld voor specifieke doelgroepen (autorijders, agrariers, huizenbezitters) en niet voor de hele
bevolking. Het spoor van private financiering zal daarom verder niet worden uitgewerkt.
Financiering uit de algemene middelen (voortzetting huidige situatie)
In de huidige situatie vindt financiering plants door de rijksoverheid op basis van algemene
belastingheffmg. De middelen voor investeringen in de primaire waterkeringen worden gealloceerd
via het Infrastructuurfonds. Het Infrafonds wordt voor het overgrote deel gevoed door een bijdrage uit
de begroting van V&W en uit bijdragen vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
Ondanks de fondsvorm is voeding in grote mate onderhevig aan politieke en begrotingstechnische
fluctuaties vanwege de koppeling met de V&W-begroting. Daamaast moeten investeringen t.b.v.
waterveiligheid binnen het Infrafonds concurreren met andere bestedingsdoelen. Beide aspecten van
het Infrafonds in de huidige hoedanigheid worden gezien als een obstakel voor het substantieel en
structureel vergroten van de benodigde financiering voor waterveiligheid op rijksniveau. Technisch
gezien is er geen enkele reden waarom via de huidige constructie de benodigde financiele middelen
niet vrijgemaakt zouden kunnen worden. Ten slotte is, op basis van eerdere ervaringen, aannemelijk
dat, wanneer de nood echt aan de man komt, geld niet het grootste probleem is. Zowel bij
Oosterscheldewerken, (bijna) rivieroverstromingen, Betuweroute als HSL is het geld er altijd
gekomen. Zowel binnen de begroting van V&W als daarbuiten.
Financiering door middel van een doelbelasting op centraal niveau
Doelbelasting op centraal niveau (door de rijksoverheid) komt niet of nauwelijks voor. Weliswaar zijn
er belastingen op de aanschaf of gebruik van specifieke goederen (accijns, motorrijtuigenbelasting,
BPM etc.), maar de opbrengsten van deze heffingen komen ten gunste van de algemene middelen. In
de huidige systematiek van de rijksbegroting worden deze algemene middelen gealloceerd t.b.v.
uitgaven door de verschillende departementen inclusief fondsen (IF, provinciefonds, gemeentefonds
etc.). Er is hier dus altijd sprake van competitie tussen uitgaven tussen departementen en binnen
departementen.

Ons kenmerk:
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De introductie van een doelbelasting op centraal niveau t.b.v. investeringen in waterveiligheid is
technisch en juridisch mogelijk.4 Het ministerie van Financien is echter tegenstander van dergelijke
doelbelastingen vanwege enerzijds de ondergraving van de huidige
begrotingsystematiek.(precedentwerking5) en anderzijds efficiencyverliezen bij de specificatie, inning
en administratie van diverse doelheffmgen. Ook het IPO is tegen. De achtergrond hiervan is ook
duidelijk. Naarmate waterschappen meer wettelijke taken krijgen wordt hun positie ten opzichte van
provincies sterker. Rijkswaterstaat is ook geen voorstander. DG Waterstaat (Bert Keijts) is van mening
dat een betere communicatie over het belang van bescherming tegen dijken veel belangrijker is dan de
fmancieringsstructuur er discussie te stellen.
Het belangrijkste voordeel van een dergelijke constructie zou zijn dat er geen competitie met andere
bestedingsdoelen is. Het is echter niet op voorhand te garanderen dat de totale benodigde middelen
ook beschikbaar zouden zijn. Hier zal immers nog steeds de politick een invloed kunnen hebben op de
vaststelling van de omvang van de heffing en de heffingsgrondslag.
Financiering door middel van een doelbelasting op decentraal niveau
De waterschappen zijn het schoolvoorbeeld van een doelbelasting op decentraal niveau. In het advies
van Vellinga gaat het om het regelen van de benodigde (additionele) middelen via een uitbreiding van
de waterschapsheffmgen.
Ook hier geldt dat de introductie resp. uitbreiding van de reeds bestaande doelbelasting technisch en
juridisch mogelijk is. Er zijn echter veel argumenten die tegen decentralisering pleiten6:
* Het huidige systeem is pas sinds 2005 functioned waarom nu al het systeem volledig overhoop
halen. Het lijkt veel verstandiger de kinderziektes emit te halen;
■ Centrale inning is per defmitie goedkoper dan een decentrale inning via waterschappen;
■ Zorg voor de primaire waterkering is bij uitstek een taak voor de Rijksoverheid en dient door alle
inwoners gefinancierd te worden. Het overstromen van West Nederland heeft ook negatieve
effecten op de economie van Oost Nederland.
■ De toename van de heffmgen t.b.v. de investeringen zal zeer ongelijk verdeeld zijn over de
waterschappen vanwege de aard en omvang van de primaire keringen in hun gebied. In tabel 5 is
een indicatie opgenomen op basis van de uitgaven t.b.v. onderhoud aan waterkeringen.
■ Verevening blijft een moeilijk punt. Zowel principieel als operatoneel. Wanneer je meer dan 30%
verevent, heeft systeemverandering geen zin. Bovendien levert elk percentage (nu al) discussie op.
■ Het verdelingsvraagstuk: niet alle dijkringen en waterschappen komen overeen. Sommige
dijkringen kennen meerdere waterschappen in het gebied (met name West Nederland).

4

Een mogelijk aandachtspunt bij bekostiging via doelheffmgen op centraal of decentraal niveau is of deze
overgang niet in strijd is met Europese begrotingsregels. Geredeneerd kan worden dat een land de
begrotingsregels zou kunnen omzeilen, door tekorten van de centrale overheid via dit constructies te verlagen.
Navraag bij het ministerie van Financien wijst echter uit dat dit niet het geval is. De Europese begrotingsregels
gelden namelijk voor de totale overheid. Een verschuiving van de ene actor (centrale overheid) naar de andere
actor (waterschappen) heeft geen invloed op het totale begrotingstekort. Bron: telefonisch interview met dhr. P.
Schuurman, ministerie van Financien).
5
Bijvoorbeeld: waarom wel een doelbelasting voor waterveiligheid en niet voor andere overheidstaken zoals
onderwijs?
6
Bron: interviews met exteme deskundigen en beleidsambtenaren
Ons kenmerk:
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■
■

■

■

Het cascade effect: investeringen stroomopwaarts vergoten de veiligheid in een ander gebied
stroomafwaarts. Hoe verreken je dat?
De waterschappen komen er zelf niet uit. Er vindt (volgens een gesprekspartner) een vlucht naar
voren plaats door de organisatie van de watersector weer centraal te stellen. De
fmancieringsstructuur is hier weer een afgeleide van.
Waterschappen politiseren ook. De verkiezingen vinden plaats via stemmen op partijen. In
verkiezingsjaren zullen ze de belastingen niet widen of durven verhogen (evenals landelijke
politick dat niet doet). Dit kan ongewenst zijn. Het argument van zekerheid bij financiering
verliest hierdoor aan kracht.
De hele discussie over de financiering kost weer veel energie en tijd die beter in het op orde
brengen van de primaire waterkering kan worden gestoken.

Tabel 5

Beheerskosten waterkeringen per waterschap

Waterschap

Beheerskosten
(€ min.)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

17

Waterschap Rivierenland

15

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Waterschap Groot Salland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpen
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Zeeuws Vlaanderen
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Veluwe
Waterschap roer en Overmaas
Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Vallei & Eem
Waterschap Hunze en Aa's
Bron: Begrotingsvergelijking 2007
NB: het beheer en onderhoud van enkele majeure waterkeringen wordt momenteel uitgevoerd door RWS
(Maeslantkering, Oosterscheldekering, Afsluitdijk). Dit vertekent het beeld voor de waterschappen in wiens
gebied deze keringen liggen.

Plan voor gemengde financiering
Er circuleert recentelijk ook een plan om een gemengde financiering op te zetten. Het fonds dat
hiervoor in het leven wordt geroepen, wordt gefinancierd vanuit de rijksoverheid (via een vaste
bijdrage) en deels via de waterschappen (via een heffing die kan varieren naar behoefte). Bij de
Rijksoverheid bestaat de vrees dat niet de bijdrage van de waterschappen het “ventiel” zal gaan
vormen, maar de overheidsbijdrage.
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Aan: ENW werkgroep ‘van overschrijdingskans naar overstromingskans’
Van: Matthijs Kok en Bas Jonkman
Betreft: advies stappenplan
Datum: 29 april 2008
Onderstaand document is gebaseerd op het document van Han Vrijling van 16 april
2007, aangevuld op basis van de inzichten die nadien door de werkgroep (bestaande uit
Han Vrijling, Matthijs Kok, Bas Jonkman, Ed Calle, Martin van de Meer, Hessel
Voortman en Bob Maaskant) zijn opgedaan. Bijlagen bij dit document zijn de verslagen
die tijdens het afgelopen jaar zijn gemaakt.

Achtergrond
Op dit moment is er een aantal gedachtengangen over de wijze waarop het niveau van
beveiliging van Nederland tegen de dreiging van hoogwater kan worden uitgedrukt en
over het gewenste niveau van beveiliging.
Sinds de Deltawet van 1960 wordt, conform het advies van de Delta-Commissie, het
niveau van beveiliging uitgedrukt als de kans op overschrijden van een waterstand (en
golven) die een waterkering “veilig” moet kunnen keren. Hiermee wordt de norm voor de
hydraulische belasting op statistische wijze gekarakteriseerd. De notie “veilig keren”
werd nader ingevuld door het gebruik van (vanouds) empirische (deterministische)
criteria voor het constructief ontwerpen van waterkeringen, gegeven de hydraulische
belasting conform de norm. In beginsel worden deze empirische criteria nog steeds
gebruikt voor het ontwerpen of toetsen van waterkeringen, zij het dat op details
aanpassingen hebben plaatsgevonden op basis van voortschrijdend technisch inzicht.
De laatste decennia is en wordt er rekeninstrumentarium ontwikkeld dat het mogelijk
maakt (c.q. moet maken) het niveau van beveiliging tegen dreiging van hoog water uit te
drukken in overstromingskansen (per dijkringgebied of dijkringdeel) of wellicht ook in
overstromingsrisico’s. Hierbij zijn verschillende optics ontstaan voor keuze van de wijze
waarop de beveiligingsnorm wordt uitgedrukt en welk gewenst beveiligingsniveau hier
bij hoort.
Deze diversiteit is op zich niet nieuw of verontrustend, maar het is belangrijk een visie te
ontwikkelen of, en zo ja op de wijze waarop, wij van de oude normen op nieuwe
overstappen of de manier waarop wij de oude naadloos in nieuwe laten overgaan.
Een van de nieuwe ontwikkelingen betreft de methode voor de bepaling van
overstromingskansen, en de daaraan gekoppelde overgang van “overschrijdingkans naar
overstromingskans”. DG Water heeft bij emailbericht van mevr. I. van de Geer aan
ENW advies gevraagd over een stappenplan van deze overgang. Daarbij wordt ook
aandacht gevraagd aan mogelijke consequenties voor zowel de uitvoering als het beleid.

Referentiekader
Op dit moment zijn er onder weglating van nog oudere filosofieen die al eeuwen de
grondslag vormen van deltatechniek tenminste vier handelwijzen met betrekking tot de
hoogwaterbescherming van kracht:
1. Allereerst de Deltawet (in 1996 opgegaan in de Wet op de Waterkering, laatst
gewijzigd in 2005) waarin de grondslag wordt gelegd voor de huidige normen
uitgedrukt als overschrijdingskansen van de ontwerpwaterstand. Het gaat bier om
een gedifferentieerd normen stelsel waarin economisch belangrijke gebieden op
een hoger beschermingsniveau mogen rekenen dan minder belangrijke.
2. Ten tweede kent de Wet op de Waterkering het systeem van de vijfjaarlijkse
toetsing. Hierbij toetst de beheerder de staat van zijn dijken op een betrekkelijk
nauwkeurig omschreven wijze. Ten aanzien van de mechanismen overstromen en
overslag van de dijkkruin sluit het voorschrift aan bij de eerder genoemde
overschrijdingskansen van voorheen de Deltacommissie en nu de Wet op de
Waterkering. Voor de andere faalmechanismen is de veiligheid in
ingenieurservaring geworteld en slechts uitgedrukt in te bereiken
veiligheidsmarges, maar niet in maximaal toelaatbare overschrijdingskansen.
3. Al een tiental jaren loopt het onderzoeksproject Veiligheid Nederland in Kaart.
In dit project wordt de overstromingskans van een dijkring berekend Daarbij
wordt niet alleen de overschrijdingskans van de waterstand in aanmerking
genomen, maar ook de kans dat de sterkte van de waterkering tekort schiet. De
doorbraak bij Wilnis was een geval waarbij niet de waterstand een grens
overschreed, maar waarbij de sterkte plotseling te kort schoot. Een eerste ronde
van VNK berekeningen is voltooid en de resultaten vergrootten het inzicht in de
door de waterkeringen geboden veiligheid tegen overstromen zodanig, dat men
besloten heeft alle dijkringen van Nederland aan deze analyse te onderwerpen. Dit
project VNK2 loopt op dit moment.
4. Ten vierde heeft Mw Schulz van Haegen, toen zij zich realiseerde dat sinds de
dagen van de Deltacommissie (1960) de waarde van roerend en onroerend goed in
Centraal-Holland vervijfvoudigd was en het bevolkingsaantal, verdubbeld een
maatschappelijke discussie gestart over het gewenste beveiligingsniveau tegen
overstroming. Deze discussie die gevoerd wordt onder het acronym WV21
(Waterveiligheid 21-ste eeuw) kent een maatschappelijk politick deel en een
wetenschappelijk deel. Uiteindelijk zal het project moeten leiden tot een
vervanging van het normenstelsel dat in de grond dateert uit de tijd van de
Deltacommissie.
Advies vanuit het ENW
In dit advies gaan we ervan uit dat uiteindelijk — bijvoorbeeld random 2020 — de
beveiliging tegen overstromen plaats zal vinden op basis van de nieuwe normen die
volgen uit WV21, en dat de veiligheid beoordeeld zal worden op basis van
overstromingskansen berekend met methoden die nu in VNK2 worden toegepast.
Daarbij moet nog denkwerk worden verricht, bijvoorbeeld ten aanzien van ontwerpen
versus toetsen, omdat kan worden aangetoond dat een economisch optimale ontwerpnorm
op andere elementen berust dan de afkeurgrens bij het toetsen van waterkeringen. Ook

het ontwikkelen van praktisch hanteerbare toetsvoorschriften op basis van de in bet
project VNK toegepaste benadering, met gebmikmaking van de in het VTV neergeslagen
praktische kennis en volledigheid, zal de nodige inspanning vragen.
Er zijn verschillende routes om vanuit de huidige praktijk, waarin de vier genoemde
denklijnen naast elkaar lopen, naar het toekomstige eindpunt in 2020 te komen. In de
volgende tabel is een mogelijk stappenplan opgenomen voor de overgang van de
overschrijdingskans (op basis van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid) naar de
overstromingskans als (wettelijke) maat voor de veiligheid van de waterkeringen. In deze
tabel is ervan afgezien om mogelijke varianten op te nemen, zoals het verschuiven van
toetsronde 2006-2011 naar 2006-2013 met het oog op de invoering van de Europese
Hoogwaterrichtlijn. Dergelijke varianten in fasering behoren zeker tot de mogelijkheden.

Toetsronde
2006-2011
2011-2016
2016-2021

Rapportage op basis
van VTV
Verplicht
Verplicht
Vervallen

Rapportage op basis
van overstromingskans
facultatief
verplicht
verplicht

Het ENW acht dit stappenplan ambitieus, maar wel realistisch. Een minder ambitieuze
doelstelling acht de ENW niet gewenst, omdat de kans dan groot is dat de aandacht en
focus verslapt. Een ambitieuzere doelstelling (bijvoorbeeld om al in de toetsronde 20062011 de toetsrapportage op basis van de overstromingskansen al verplicht te stellen) lijkt
ook niet wenselijk, omdat nog niet alle complicaties van deze aanpak bekend zijn, en het
onderzoeksproject VNK belast wordt met een resultaatverplichting.
Het ENW vindt het aan te raden om het inzicht in de overstromingskansen wel als
aanvullend oordeel bij de toetsing te gebruiken, bv. bij de geavanceerde toetsing (dit
gebeurt nu al tot op zeker hoogte) en de prioritering van verbeteringswerken. Daamaast
beveelt het ENW aan om in de periode tot 2011 al de benodigde kennis en instrumenten
te ontwikkelen die nodig zijn voor toetsing op basis van overstromingskans, bij voorkeur
aan de hand van een aantal case studies.
Bij de toetsingsronde 2011-2016 dient bij toetsing op basis van de overstromingskans er
een norm te zijn voor de overstromingskans. Deze kan in 2011 bekend zijn, als uitkomst
van het WV21 debat. Dat is echter niet zeker. Om de gewenste overstap in 2011 toch
mogelijk te maken moet men een norm-basis geven aan de uit VNK2 volgende
overstromingskansen. In principe ligt die basis gereed in de Wet op de Waterkring.
Daarin is namelijk een artikel te vinden, waarin de berekende overstromingskansen
zouden worden opgenomen als de nieuwe norm als algemene Maatregel van Bestuur. Dit
ging ervan uit dat beheerders en rijk volledig tevreden zouden zijn over de fysieke staat
der kering, zodat de VNK uitkomst de norm kon zijn. Nu wellicht aan dit eerste twijfel
rijst, gezien de betrekkelijk hoge overstromingskansen i.r.t. de bekende
overschrijdingskansen, kan men voor de periode totdat WV21 nieuwe

overstromingsnormen levert, een tussentijds aan te houden veiligheidsniveau aangeven
(een zogenaamde overgangsnorm).
Het eenvoudigst uit te leggen is dat men hiervoor de bekende overschrijdingskansen kiest
die hiervoor in de WoW zijn opgenomen. Dat betekent: overstromingskans =
overschrijdingskans. Dit is theoretisch niet geheel correct, omdat het uitgangspunt van de
Deltacommissie was dat overstromingskansen veel kleiner behoren te zijn dan
overschrijdingskansen. Deze keuze blijkt echter praktisch goed hanteerbaar. Het ligt
namelijk in de lijn der verwachting dat de overstromingskansen van de dijkringen met
betrekkelijk kleine aanpassingen van enkele zwakke schakels aan deze tussentijdse norm
kunnen voldoen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de verwachting is dat de resultaten van
WV21 (mede op basis van de kosten baten analyse en slachtofferrisico’s) voor veel (maar
niet alle) dijkringgebieden zal leiden tot strengere normen. Het lijkt verstandig om met
grootschalige verbeteringswerken te wachten op de uitkomsten van WV21.
Het voorstel om daarvoor de algemeen bekende overschrijdingskansen te kiezen zal
volgens de eerste verkenningen niet leiden tot omvangrijke versterkingen van
waterkeringen, omdat de hoge kansen over het algemeen door enkele zwakke plekken
worden veroorzaakt.
Een mogelijke uitzondering is het probleem van de grote kansen op piping in het
rivierengebied, zoals gevonden in de VNKl-berekeningen. Er is wetenschappelijke
kritiek geuit op deze berekeningsresultaten. Daarbij is echter ook gesteld dat de kansen
op doorbraak door piping, hoewel kleiner dan bij VNK1 berekend, toch onaanvaardbaar
groot kunnen zijn. Wanneer dit, gaandeweg de VNK2-studie wordt bevestigd, zou op
korte termijn moeten worden onderzocht of en zo ja hoeveel versterking nodig is om de
kans op overstroming door piping terug te brengen van 1/100 naar bijvoorbeeld 1/5000
per jaar of wat nodig is om de polders langs de grote rivieren aan een overstromingskans
van 1/1250 per jaar te laten voldoen.
De ENW vindt het tenslotte essentieel om in snel te starten met het uitwerken van een
stappenplan het voorbereiden en uitwerken van het uitvoeringsgereedschap, dat wil
zeggen het integreren van VTV, randvoorwaardenboek en de
overstromingskansbenadering. Naar de mening van de ENW kan dit goed uitgevoerd
worden aan de hand van cases, en dan met name de zogenaamde “koplopers” van VNK.
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