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Advie s Ve iligh e id t e ge n ove r st r om e n

1.

Aa n le idin g

De St aat ssecret aris van Verkeer en Wat erst aat heeft in haar brief van 11 august us 2006
( DGW/ WV 2006/ 939) aan de com m issie gevraagd om advies uit t e brengen over de
uit voering van het wat erveiligheidsbeleid, t egen de acht ergrond van de Verkenning
Wat erveiligheid 21 e eeuw.
De St aat ssecret aris heeft aangekondigd eind van het j aar een beleidsbrief aan de Kam er
t e zullen st uren m et st rat egische uit gangspunt en voor het t oekom st ige
wat erveiligheidsbeleid. Aan de beleidsbrief is de Verkenning Wat erveiligheid 21e eeuw
voorafgegaan, georganiseerd door het Minist erie van Verkeer en Wat erst aat . De
verkenning best ond uit t hem abij eenkom st en en dij kringgesprekken in de eerst e helft
van 2006 en een afsluit ende synt hesebij eenkom st .
Het uit eindelij ke doel van het Minist erie van Verkeer en Wat erst aat is, om op basis van
de verkenning, t e kom en t ot een geact ualiseerd bescherm ingsbeleid t egen
overst rom ingen, waarin nieuwe kennis en inzicht en m et bet rekking t ot
overst rom ingsrisico’s en een kost eneffect ieve inzet van m iddelen cent raal st aan. Dit
geact ualiseerde beleid dient uit legbaar, bet aalbaar, handhaafbaar, haalbaar, gedragen
en duurzaam t e zij n.
Gezien het grot e belang van de wat erveiligheid in Nederland heeft de com m issie ervoor
gekozen om op dit m om ent een advies op hoofdlij nen uit t e brengen. Dit advies dient
gezien t e worden als een validering en int egrat ie van de probleem percept ies zoals die
de afgelopen periode door een groot aant al gezaghebbende inst it ut en zij n
gepresent eerd. Afhankelij k van de voort gang van het nieuwe wat erveiligheidsbeleid zal
de com m issie in 2007 nader adviseren over dit onderwerp.
De com m issie heeft bij het opst ellen van haar advies gebruik gem aakt van eerder
uit gebracht e eigen adviezen en een groot aant al recent e st udies en inzicht en. De
com m issie heeft ook bilat erale gesprekken gevoerd m et onder andere
vert egenwoordigers van de Wet enschappelij ke Raad voor het Regeringsbeleid ( WRR) ,
onderzoekers van de Universit eit Leiden, m edewerkers van het KNMI en
beleidsm edewerkers van DG Wat er. Enkele leden van de com m issie hebben
deelgenom en aan de verkenning. Ook heeft de gehele com m issie zich op 22 j uni t ij dens
een speciale discussiebij eenkom st m et een aant al deskundigen diepgaand georiënt eerd
op de problem at iek van de wat erveiligheid. De com m issie heeft nadrukkelij k kennis
genom en van de result at en van de Tweede Landelij ke Toet sing van de prim aire
wat erkeringen en de brief die de Minist er naar aanleiding daarvan op Prinsj esdag aan de
Tweede Kam er heeft gest uurd.

2.

H oofdlij n e n va n h e t a dvie s

De com m issie heeft zich uit voerig gebogen over de volledige breedt e van het
wat erveiligheidsbeleid. Zij heeft geconst at eerd dat diverse inst ant ies zich bezighouden
m et de wat erveiligheid van Nederland. Zowel op rij ksniveau als door regionale en lokale
overheden wordt gewerkt aan st udies en proj ect en t er vergrot ing van de veiligheid. De
verant woordelij ke inst ant ies voor het wat erveiligheidsbeleid schet sen het beeld dat
Nederland veiliger is dan ooit . Proj ect en om de veiligheid verder t e vergrot en zij n in
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uit voering ( Maaswerken, Ruim t e voor de Rivier) of worden op kort e t erm ij n in uit voering
genom en ( zwakke schakels kust ) . Met deze proj ect en zij n grot e invest eringen gem oeid.
Tegelij kert ij d t onen de dram at ische gevolgen van de orkaan Kat rina in de Verenigde
St at en aan dat absolut e veiligheid niet best aat en dat het “ ondenkbare” plot seling
realit eit kan worden.
Talrij ke st udies en publicat ies geven blij k van een discrepant ie t ussen de gewenst e
veiligheid t egen overst rom ingen en de act uele sit uat ie, zowel voor de kort e als voor de
lange t erm ij n. De com m issie st elt vast dat de voor het veiligheidsbeleid gehant eerde
norm st elling gedat eerd is en niet m eer spoort m et de act uele financieel- econom ische en
ook im m at eriële waarden van de dij kringgebieden. Op basis van de Tweede Landelij ke
Toet sing van de prim aire wat erkeringen st elt de com m issie eveneens vast dat de
overheid er in belangrij ke m at e nog st eeds niet in slaagt aan de wet t elij k vast gest elde
norm en t e voldoen. E  1,6 m ilj ard geraam d voor noodzakelij ke invest eringen in de
prim aire keringen. Uit de brief van de Minist er van Verkeer en Wat erst aat van 19
sept em ber 2006 aan de Tweede Kam er 1 blij kt dat het Kabinet t ot 201 1   en
gereserveerd heeft om een deel van de geconst at eerde acht erst anden in t e halen. De
com m issie is van m ening dat het volgende kabinet zo spoedig m ogelij k de financiële
reserveringen m oet m aken voor de noodzakelij ke invest eringen in de prim aire keringen
om de acht erst anden in t e halen en om op zo kort m ogelij ke t erm ij n aan de huidige
veiligheidsnorm ering t e voldoen. Langer t alm en t ast de geloofwaardigheid van de
overheid aan.
De com m issie onderst eunt het voornem en van de St aat ssecret aris om het
wat erveiligheidsbeleid t e act ualiseren en dringt erop aan om op kort e t erm ij n een
sam enhangende ant iciperende visie op de wat erveiligheid van Nederland t e present eren
en t e bewerkst elligen dat wat erveiligheid nadrukkelij k een hogere plaat s op de
beleidsagenda krij gt . Daarbij is zij van m ening dat een m eer zekere- en cont inue
financiering van de veiligheid t egen overst rom ing bet er m oet worden gewaarborgd dan
t ot nu t oe, zodat deze financiering m inder afhankelij k wordt van de polit ieke kort e
t erm ij n agenda. Dit is een essent iële basisvoorwaarde voor het fysieke best aan van
grot e delen van land en bevolking.
Het waarborgen van de veiligheid van de Nederlandse burgers t egen overst rom en is een
onom st reden kernt aak van de overheid, m aar in Nederland zij n best uurders en
bewoners onvoldoende voorbereid op een overst rom ingsram p.
De aanpak door verschillende best uurslagen heeft een versnipperd karakt er. De voor
wat erveiligheid verant woordelij ke overheden zullen zich organisat orisch bet er m oet en
voorbereiden op de grot e gebiedsom vang van overst rom ingen en de grot ere im pact van
het risico. Daarnaast is een andere inricht ing en archit ect uur van ruim t elij ke
ordeningsprocessen aan de orde. De overheid dient hierbij vroegt ij dig gebruik t e m aken
van de kennis en kunde van de buit enwereld/ de m arkt , zodat er m eer aandacht kom t
voor innovat ieve oplossingen voor wat er in ruim t elij ke ordeningsplannen. Een
innovat ieve aanpak kan niet alleen leiden t ot nieuwe inzicht en en oplossingen m aar
creëert ook kansen voor de Nederlandse wat ersect or in haar posit ionering op de
int ernat ionale m arkt .
Prevent ie en overheidszorg dienen belangrij ke pij lers onder het wat erveiligheidsbeleid t e
blij ven, m aar t egelij kert ij d dient m eer aandacht gegeven t e worden aan het eind van de
veiligheidsket en en aan de eigenverant woordelij kheid en rol van de burger.
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Belangrij k is de bewust wording van de urgent ie van de problem at iek bij zowel burgers,
best uurders en polit iek alsm ede het bedrij fsleven. Bij de agendering van wat erveiligheid
als een risico dat int ensieve aandacht behoeft , is het wenselij k dat er begrij pelij k over
risico wordt geïnform eerd en gecom m uniceerd zonder een grot er gevoel van
onveiligheid t e geven.
Voort s is de com m issie van m ening dat een om slag in het denken rondom de
wat erveiligheid noodzakelij k is: kwant it at ieve veranderingen vereisen een kwalit at ieve
sprong. Dat bet ekent dat reeds nu in belangrij ke m at e geant icipeerd m oet worden op de
lange t erm ij nproblem at iek.
Niet alleen m oet en de best aande acht erst anden in de huidige veiligheidssit uat ie
ingehaald worden, m aar t egelij kert ij d best aat de noodzaak t ot het st ruct ureel en
int egraal bekij ken van de gevolgen van klim aat verandering en bodem daling in relat ie t ot
de t oekom st ige veiligheid en de ruim t elij ke inricht ing van ons land.
Tenslot t e wij st de com m issie erop dat ook aanzienlij ke lange t erm ij n invest eringen
nodig zij n t en aanzien van wat eroverlast , st edelij k wat erbeheer, de
rioleringsproblem at iek en de Kaderricht lij n Wat er. Gezien de verwacht e om vang van
deze invest eringen is een gest ruct ureerde planning m et t ij dige financiële reserveringen
absoluut noodzakelij k.

3.

N a de r e t oe lich t in g e n a a n be ve lin ge n

I n het onderst aande geeft de com m issie een nadere beschrij ving van haar inzicht en en
form uleert zij aanbevelingen t en aanzien van een aant al aspect en van het
wat erveiligheidsbeleid.
De com m issie richt haar aanbevelingen m et nam e op de direct e
beïnvloedingsm ogelij kheden rondom de veiligheidsket en ( van prevent ie t ot evacuat ie en
nazorg) . Dat bet ekent dat de verwacht e klim aat veranderingen als gegeven worden
aangenom en. Het st aat uit eraard buit en kij f dat de inspanningen van de regering om via
de bronkant t ot een verm indering van de klim aat problem at iek t e kom en m oet en worden
voort gezet ( Kyot o, verm inderen em issies) .
3.1 Norm st elling en risico
De norm st elling en uit gangspunt en voor het veiligheidsbeleid zij n gebaseerd op de
sit uat ie na de overst rom ingsram p in Zuidwest Nederland in 1953. Het veiligheidsbeleid
in Nederland is st erk prevent ief gericht en kent onvoldoende react ieverm ogen bij
crisisbeheersing.
De kans op overst rom en is t oegenom en door bodem daling en verschij nselen die
sam enhangen m et klim aat verandering, zoals het st ij gen van de zeespiegel, aard en
frequent ie van st orm en en zware regenval. De recent e klim aat scenario’s van het KNMI
geven aan dat in de t oekom st nadrukkelij k rekening gehouden m oet worden m et andere
neerslag- en afvoerpat ronen en m et een niet t e verwaarlozen st ij ging van de zeespiegel.
Ook de gevolgen zij n aanm erkelij k grot er geworden door bevolkingsgroei, verdere
verst edelij king, indust riële invest eringen en vergrot e afhankelij kheid van groot schalige
t echnologie. Het risico ( kans x gevolg) is zodoende aanzienlij k t oegenom en. De huidige
veiligheidsbenadering m et vier norm niveaus heeft geen relat ie m eer m et de ruim t elij ke
different iat ie van de t e bescherm en waarden in de verschillende dij kringgebieden.
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Onderzoek heeft uit gewezen dat het risico van een overst rom ing in vergelij king m et
andere veiligheidsrisico’s zeer veel grot er is. De consequent ies hiervan in een
dicht bevolkt land als Nederland t en aanzien van slacht offers en econom ische schade zij n
37
enorm . Een denkbeeldige doorbraak in dij kring 14 ( Zuid Holland) zo u

m ilj ard schade aanricht en 2 , ongeveer een m ilj oen m ensen zouden worden get roffen en
in het ergst e geval zouden duizenden m ensen om kom en 3 .
De com m issie is van m ening dat het begrip overst rom ingskans veel m eer zegt
over de werkelij ke veiligheid dan het begrip overschrij dingskans. Door hant ering van de
overst rom ingskans als invalshoek kan de st ap worden gem aakt naar
overst rom ingsrisico’s: het product van de daadwerkelij ke kans op een overst rom ing en
het gevolg van die overst rom ing. De com m issie adviseert deze gedacht e in het nieuwe
wat erveiligheidsbeleid verder uit t e werken.
Voorshands is de com m issie van m ening dat de best aande veiligheid volgens de
huidige norm en niet m inder zou m oet en worden. Daarbij m oet de wet geving flexibel in
kunnen spelen op de t oekom st . Bij de verdere uit werking van het veiligheidsbeleid op
basis van overst rom ingskansen m oet blij ken in hoeverre de realisat ie van different iat ie
per dij kring gewenst en m ogelij k is. Vanuit de gebiedsgericht e benadering die hiervoor
nodig is, dienen ook de norm en en de t oet ssyst em at iek voor alle niet - prim aire
wat erkeringen op kort e t erm ij n vast gest eld t e zij n.
De com m issie is voorst ander van het gebruik van een m et hode om t ot norm en
t e kom en waarbij naast de econom ische schade en het aant al pot ent iële slacht offers ook
wat eroverlast schade en sociale ont wricht ing m eegenom en wordt . Voort s st elt de
com m issie voor om t e bezien of de ( on) m ogelij kheden voor evacuat ie in norm en
vert aald kunnen worden.
De com m issie bepleit het cont inueren van het t oet singsinst rum ent om de
st erkt e van de wat erkeringen periodiek t e keuren. De com m issie heeft zich er over
verbaasd dat de vij fj aarlij kse t oet sing in 2006 nog st eeds een zo incom pleet beeld
oplevert . Zo blij kt dat over 32% van de prim aire kering en bij na de helft van de 942
beoordeelde kunst werken geen oordeel over de veiligheid kan worden afgegeven. Zij
acht het noodzakelij k dat in kom ende t oet singen een volledig beeld gepresent eerd
wordt .
De com m issie st elt voor t e onderzoeken of de hydraulische randvoorwaarden
voor iedere t oet sing zodanig zij n vast t e st ellen dat reeds geant icipeerd wordt op
t oekom st ige veranderingen, in plaat s van st elselm at ig acht er de feit en aan t e hollen.
3.2 Organisat ie en financiën
De noodzaak t ot het nem en van m aat regelen om aan het huidige veiligheidsbeleid t e
voldoen wordt ook door het Minist erie van Verkeer en Wat erst aat onderkend. Echt er, uit
de result at en van de t weede landelij ke t oet sing van de prim aire wat erkeringen blij kt ,
dat een kwart van de prim aire wat erkeringen nog st eeds niet op orde is. Van ruim 30%
is dit onduidelij k. De kost en van m aat regelen om de kom ende j aren de prim aire
keringen op orde t e krij gen liggen rond de
6 m ilj ard. I n de begeleidende brief van
de Minist er van Verkeer en Wat erst aat van 19 sept em ber 2006 wordt gem eld dat het
Kabinet geld heeft gereserveerd om t ot 2011 de belangrij kst e priorit eit en aan t e
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pakken: op basis van de rij ksbegrot ing 2 000  420 m ilj oen beschikbaar. Een
program m a voor de periode na 2011 ont breekt ; t ot 2020 m oet dus n  
beschikbaar kom en. I n dit t em po zal het nog t ot ver na 2020 duren voordat de
wat erkeringen zij n aangepast aan de hydraulische randvoorwaarden van 2006.
De com m issie is van m ening dat door de t oenem ende overst rom ingsrisico’s
vanwege zeespiegelst ij ging, klim aat verandering en bodem daling een hogere ( financiële)
priorit eit aan wat erkeren m oet worden gegeven dan nu het geval is. Het gaat hierbij
enerzij ds om t e voldoen aan de wet t elij ke norm en en anderzij ds aan het lat en voldoen
van de wat erkeringen aan nieuwe inzicht en en kennis.
De com m issie dringt aan op een snellere aanpak van geconst at eerde
acht erst anden in verst erking van de prim aire wat erkeringen, onafhankelij k van andere
priorit eit en op de landelij ke polit ieke agenda en uit gaande van de lange t erm ij n.
Daarnaast vindt de com m issie dat de aanpak van acht erst anden niet afhankelij k m ag
worden gem aakt van het beschikbaar kom en van de result at en van de VNKvervolgst udie of de nadere det aillering van het nieuwe veiligheidsbeleid.
Uit een quick scan die de com m issie heeft lat en uit voeren naar de
verant woording van de j aarlij kse uit gaven voor onze wat erkeringen, kwam naar voren
dat een inzicht elij ke éénduidige financiële verant woording van de j aarlij kse uit gaven
voor wat erkeren ont breekt . Mut at is m ut andis geldt dit eveneens voor de verant woording
van de j aarlij kse uit gaven voor wat erbeheer en wat erkwalit eit . De com m issie pleit voor
een m eer cont inue en éénduidige financiële verant woording van de j aarlij kse uit gaven
voor het Nederlandse wat erbeheer ( wat erkeren, wat erbeheer, wat erkwalit eit ) . Voor het
t aakveld wat erkeren dient deze verslaglegging ook per dij kring t e geschieden.
3.3 Best uur en risicocom m unicat ie
Het veiligheidsbeleid st aat onvoldoende op de agenda van best uurders en van andere
sect oren. Nog st eeds lij kt dit beleid gest uurd t e worden door ram pen. Na 1953, 1993,
1995 en 1998 was Kat rina een t rigger voor aandacht m et bet rekking t ot wat erveiligheid.
Met het verst rij ken van de t ij d neem t de aandacht voor de risico’s snel af.
De aanpak door verschillende best uurslagen heeft een versnipperd karakt er. De voor
wat erveiligheid verant woordelij ke overheden zullen zich organisat orisch m oet en
voorbereiden op de grot e gebiedsom vang van overst rom ingen en de grot ere im pact van
het risico ( t oenam e van bevolking en geïnvest eerd verm ogen) . Uit het onderzoek dat de
com m issie heeft lat en uit voeren t en behoeve van haar advies inzake crisism anagem ent
bij wat erschappen blij kt dat de wat erschappen over het algem een goed voorbereid zij n
op crisissit uat ies. Echt er, de ernst ige gevolgen van ( grot e) overst rom ingen kunnen de
gebiedsgrenzen van wat erschappen overst ij gen. De syst em at iek van veiligheidsregio’s is
onvoldoende t oegespit st op de m ogelij ke om vang en gevolgen van overst rom ingen.
De burger lij kt wat erveiligheid als een opgave t e zien die volledig in handen van de
overheid ligt en van de kant van de overheid wordt dit verwacht ingspat roon doorgaans
bevest igd. De burger is – m ede daardoor - slecht geïnform eerd over zij n concret e
veiligheidssit uat ie en beschikt ook over onvoldoende handelingsperspect ief in geval zich
een ram p zou voordoen.
Wat erveiligheid is een collect ief probleem , m aar kan naar de bevolking en direct
belanghebbenden bet er inzicht elij k worden gem aakt door het uit t e split sen in
deelproblem en en regio’s. De com m issie beveelt aan om de aanpak op lagere niveaus t e
concret iseren en uit t e split sen, door de ont wikkeling van een bot t um up m anagem ent en com m unicat iesyst eem . De verant woordelij kheid van de overheid voor veiligheid
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bet ekent ook dat burgers en andere belanghebbenden act ief bet rokken m oet en worden
bij het form uleren van een hedendaags veiligheidsbeleid en dat zij geïnform eerd zij n
over het st rat egische denken over veiligheid in hun gebied en woonom geving.
De com m issie heeft in haar advies over crisism anagem ent bij wat erschappen
reeds geadviseerd om het crisism anagem ent af t e st em m en op het gebied van de
bet reffende dij kring. Daarnaast is een goede verankering van de wat erschappen in de
veiligheidsregio noodzakelij k.
Wat erschappen spelen een onm isbare rol bij het realiseren van de
wat erveiligheid van Nederland. I nit iat ieven t ot vergrot ing van de efficiency en
slagvaardigheid van de sam enwerking van de verschillende bij het wat erbeheer
bet rokken best uurslagen m ogen er niet t oe leiden dat de inzet , kennis en ervaring van
deze ( funct ionele) best uurslaag onvoldoende gewaarborgd kunnen worden.
I n haar eerder uit gebracht e advies over verzekeren en wat eroverlast heeft de
com m issie geadviseerd om een act ief voorlicht ingsbeleid in t e zet t en richt ing burgers en
bedrij ven aangaande de gebieden m et kans op overst rom ing en wat eroverlast .
Klim aat verandering, zeespiegelst ij ging en bodem daling m oet en worden vert aald naar de
dagelij kse leefom geving van de burger. Mensen hebben recht op en krij gen een m eer
gefundeerde m ening en een handelingsperspect ief door inzicht in de gevolgen van
bij voorbeeld wat eroverlast . Er m oet duidelij k, helder en begrij pelij k over risico worden
geïnform eerd zonder een grot er gevoel van onveiligheid t e geven.
De com m issie is er voorst ander van om het wat errisico m et andere
om gevingsrisico’s t e int egreren. De risicokaart en die t en behoeve van de
hoogwat erricht lij n m oet en worden opgest eld kunnen hierbij een hulpm iddel zij n. De Wet
Publiekrecht elij ke beperkingen kan hierbij worden ingezet om de risicokaart en t e
regist reren.
3.4 Wat eroverlast
Wat errisico heeft niet alleen bet rekking op veiligheid t egen overst rom en m aar ook op
wat eroverlast . Wat eroverlast als gevolg van hevige regenval wordt m et nam e
veroorzaakt door t oenem ende verst ening. Wat eroverlast vorm t ook een belangrij ke
aut onom e fact or in het nadenken over ram penbest rij ding en crisisbeheersing bij
overst rom ing of het risico daarop ( t oegankelij kheid vlucht wegen,m obilit eit ,
evacuat iem ogelij kheden) . RI ONED heeft berekend dat de kost en van m aat regelen om
wat eroverlast t egen t e gaan in de richt ing !"# $ %&'("rd gaan. Een sam enhangende,
lange t erm ij n aanpak ont breekt echt er. Grot e invest eringen lij ken noodzakelij k, m aar
financiële reserveringen zij n niet gem aakt .
Daarnaast ont breekt een éénduidige rapport age door de ( vaak logische) koppeling van
m aat regelen t egen wat eroverlast m et m aat regelen in het kader van de Ecologische
Hoofdst ruct uur of de Kaderricht lij n Wat er. Dit bem oeilij kt de analyse of Nederland in
2015 op orde zal zij n gebracht .
Hierdoor ont st aat het risico dat andere grot e invest eringen, bij voorbeeld voor de
Kaderricht lij n Wat er, voorrang krij gen op invest eringen voor wat erveiligheid en
wat eroverlast .
De com m issie beveelt aan om onder het m ot t o van wat erveiligheid ook
aandacht t e schenken aan de prevent ie van wat eroverlast . De eerdere problem en in het
West land en de recent e problem en in Egm ond onderst repen de noodzaak hiervan. De
com m issie is van m ening dat apart e bouwvoorschrift en verplicht m oet en worden gest eld
voor wat erbest endig bouwen ( zie ook advies verzekeren en wat eroverlast ) .
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Het st edelij k wat erbeheer en de rioleringsproblem at iek verdienen grot ere
aandacht en een planm at ige aanpak die garandeert dat de noodzakelij ke lange t erm ij n
invest eringen t ij dig inzicht elij k gem aakt en uit gevoerd worden.
3.5 Ruim t elij ke ordening, innovat ie en wat erbelangen
Gegeven het karakt er van wat er als een ‘algem een belang’ kom t dit niet alt ij d goed aan
bod bij de st apsgewij ze afweging van belangen in de loop van het ruim t elij ke
ordeningsproces. Wat er wordt nog onvoldoende als ordenend principe onderkend in de
ruim t elij ke ordening. Het kom t vaak voor dat in de regionale vert aling van het op
rij ksniveau geform uleerde wat erveiligheidsbeleid belangrij ke kwalit at ieve onderdelen
sneuvelen vanwege specifieke belangen die een rol spelen bij de ruim t elij ke ordening
( WRR, 2006) 4 . Tegelij kert ij d gaat het bouwen op risicovolle locat ies gewoon door en
wordt het cent rale belang van wat er st ap voor st ap naar de acht ergrond gedrongen om
uit eindelij k geheel ondergesneeuwd t e raken. Bovendien zij n er t e weinig im pulsen voor
innovat ieve oplossingen. Als er nu niet s gebeurt , zullen ruim t evragers zoals
kapit aalint ensieve indust riële- en landbouwbedrij ven, verst edelij king en infrast ruct uur
ervoor zorgen dat er st raks geen ruim t e m eer is voor wat er. Vanwege de hoge kost en
zal een rode best em m ing niet gem akkelij k t e veranderen zij n in een blauwe
best em m ing.
Het wet t elij ke inst rum ent arium ( inclusief de wat ert oet s) biedt weliswaar voldoende
m ogelij kheden om bij de t ot st andkom ing van een best em m ingsplan een afweging t e
m aken t ussen de wat erhuishoudkundige en de vele andere belangen, m aar blij kt in de
prakt ij k als inst rum ent feit elij k onvoldoende gehant eerd t e kunnen worden op de
beoogde wij ze door specifieke polit ieke en best uurlij ke belangenconst ellat ies of door de
wij ze waarop het uit voeringsproces prakt isch is ingericht . Een “ VER rapport ” ( Veiligheid
Effect Rapport age, zoals geïnt roduceerd door de WRR) zou de besluit vorm ing in de
verschillende overheidslagen kunnen vergem akkelij ken.
Bij de aanpak van de Zwakke Schakels langs de kust zullen m aat regelen voor
wat erveiligheid in beleidsm at ig, best uurlij k en organisat orisch opzicht worden
gecom bineerd m et ruim t elij ke ordening en nat uur. Terecht wordt gest reefd naar het
gelij kt ij dig voldoen aan de beoogde veiligheid en het verbet eren van de ruim t elij ke
kwalit eit . Het sam engaan van wat erveiligheid m et ruim t elij ke ordening en - kwalit eit is
echt er niet st erk ont wikkeld en st eunt onlosm akelij k op het gelij kt ij dig beschikbaar
st ellen van de vereist e m iddelen door de verant woordelij ke best uurslagen. Bovendien
ont breekt een int egrale kust visie, waardoor het risico best aat dat de provincies plannen
niet op elkaar afst em m en.
Ervan uit gaande dat door de klim aat sverandering de zeespiegel gaat st ij gen en de
st room - en golfaanval op de kust t oeneem t , zal de erosie van de kust en de zout e kwel
verergeren. Hierdoor kan de st abilit eit van de zeereep en het kust fundam ent in gevaar
kom en, zeker als door zeewaart se uit breidingsplannen ( voor ruim t elij ke
ordeningsdoeleinden of t er verst erking van nieuwe Zwakke Schakels) de vooroevers nog
st eiler worden.
De com m issie adviseert om pot ent iële m aat regelen t er vergrot ing van de
wat erveiligheid, zoals bij voorbeeld een ander grondgebruik of ret ent iebekkens bet er
zicht baar t e m aken in best em m ingsplannen. Daarnaast adviseert de com m issie om op
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kort e t erm ij n voor de kust een overkoepelende visie t e m aken. De com m issie verwacht
dat zodoende provinciale plannen bet er op elkaar afgest em d worden en innovat ieve
concept en bet er t ot ont wikkeling kunnen kom en. De noodzaak van een lange t erm ij n
visie voor de gehele kust m ag overigens niet leiden t ot een blokkering van act uele
inricht ings- en verdedigingsplannen op regionaal niveau.
Ruim t elij ke ordening is een proces m et een lange loopt ij d en beslissingen over
de inricht ing van Nederland die vandaag genom en worden leiden t ot het fixeren van de
ruim t elij ke sit uat ie voor vele t ient allen j aren. De com m issie beveelt aan om reeds nu
nadrukkelij k t e ant iciperen op de lange t erm ij nproblem at iek. Een andere
inricht ing/ archit ect uur van ruim t elij ke ordeningsprocessen t er effect ieve borging van
wat er als ordenend principe is wellicht aan de orde.
De com m issie is verheugd t e const at eren dat haar advies over de Not a Ruim t e
( het inzicht elij k m aken van de lange t erm ij n kost en van beheer en onderhoud van het
wat ersyst eem bij ruim t elij ke ingrepen) op dit punt is overgenom en 5 . Vernieuwende
bouwont werpen die deze kost en kunnen voorkom en of verlagen, m aken zo eerder een
kans. De com m issie adviseert dat de overheid vroegt ij dig gebruik m aakt van de kennis
en kunde van de buit enwereld/ de m arkt , zodat er m eer aandacht kom t voor innovat ieve
oplossingen voor wat er in ruim t elij ke ordeningsplannen. Een innovat ieve aanpak kan
niet alleen leiden t ot nieuwe inzicht en en oplossingen m aar creëert ook kansen voor de
Nederlandse wat ersect or in haar posit ionering op de int ernat ionale m arkt .
De com m issie zal zich op kort e t erm ij n verdiepen in de nakom ing van de
afspraken t ussen de overheden in het kader van Wat erbeheer 21 e eeuw, op het t errein
van wat er en ruim t elij ke ordening. Op basis van de bevindingen zal worden bezien of
nog nadere aanbevelingen geform uleerd m oet en worden om het wet t elij k
inst rum ent arium afdoende t e verst erken. De ont wikkelingen rondom de bouwplannen
voor West ergouwe zullen hierbij als casus dienen.
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