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1  Inleiding 

1.1 Achtergrond MARE en werkpakket beleid 
Voorliggend rapport is geschreven in het kader van het MARE project, Managing Adaptive 
REsponses to changing flood risk. MARE is een innovatief, praktijkgericht en vraaggestuurd 
onderzoeksproject naar hoogwater en klimaatbestendige stedelijke ontwikkelingen. In MARE 
staan twee typen overstromingsrisico’s, en hoe daar mee om te gaan centraal: 

1. Hogere rivierafvoer en zeespiegelstijging: Stad in het water (SIW). 
2. Hevige regen: Water in de stad (WIS). 

 
MARE richt zich daarbij op de ontwikkeling van een integrale aanpak voor stedelijke 
(hoog)waterbeheer met de zogenaamde ‘climate proofing framework’. MARE richt zich 
daarbij vooral op waterveiligheid en wateroverlast. Veel andere beleidsterreinen blijven buiten 
beschouwing, zoals het effect van (buitendijkse) stedelijke ontwikkelingen op waterafvoer en 
waterkwaliteit van de grote wateren waaraan de stedelijke ontwikkeling grenst en het effect 
op scheepvaart op diezelfde grote wateren.  
 
Deze aanpak wordt getest in concrete demonstratieprojecten. De resultaten van deze pilots 
monden uit in lokale, regionale en nationale beleidstrajecten. De kernpartners in MARE zijn 
vijf steden. Naast Dordrecht dat het project leidt, zijn dit Sheffield en Rotherham (Verenigd 
Koninkrijk), Hannover (Duitsland) en Bergen (Noorwegen). Elke stad vormt het centrum van 
een netwerk waar publieke partijen (ambtelijk en bestuurlijk), bedrijven en kennisinstellingen 
samenwerken in de zogenaamde Learning and Action Alliances. In totaal doen zeventien 
organisaties mee en MARE heeft diverse samenwerkingsverbanden met nationale en 
internationale zusterprojecten en haar partners. 
 
Het project MARE is georganiseerd rondom een aantal werkpakketten, waarbij werkpakket 4 
(wp4) ingaat op de beleidsaspecten. Onderdeel van dit werkpakket is het opstellen van een 
beleidsoverzicht, waarbij relevante beleidstrajecten voor het project MARE worden toegelicht. 
Gedurende het MARE project is dit overzicht benut om actief contact te leggen met lopende 
beleidstrajecten om zo te zorgen voor actuele wederzijdse beïnvloeding. Beleidsvragen en 
dilemma’s uit de demonstratieprojecten worden opgepakt en zo mogelijk beantwoord, of bij 
een partner in de Learning and Action Alliance (LAA) geadresseerd.  
 
Dit rapport is het tussenproduct van werkpakket 4. Aan het einde van de looptijd van MARE 
wordt een notitie opgesteld, waarin wordt aangegeven aan welke beleidstrajecten MARE 
heeft bijgedragen. 
 
Dit tussenproduct is geschreven in opdracht van Rijkswaterstaat-Waterdienst, als partner in 
het MARE traject en trekker van wp 4. De ambities en doelen voor het werkpakket beleid zijn 
mede bepaald door de betrokken partners, te weten gemeente Dordrecht (projectleider), 
Ministerie Infrastructuur en Milieu (DG-Water en DG-Ruimte), waterschap Hollandse Delta en 
provincie Zuid-Holland. De producten, waaronder dit rapport, worden breed verspreid onder 
het netwerk van MARE als onderdeel van de gezamenlijk ontwikkelde kennisbasis.  
 
Specifiek wordt in dit rapport aandacht besteed aan het buitendijkse beleid, omdat daarbij 
voortgebouwd wordt op de resultaten uit het voorafgaande project Urban Flood Management 
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(UFM) en de ontwikkeling van het buitendijks beleid dat binnen het Deltaprogramma valt  en 
waarbij Rijkswaterstaat-Waterdienst nadrukkelijk is betrokken. 

1.2 Samenwerkingverbanden tussen werkpakketten 

1.2.1 Werkpakket 1: Learning and Action Alliances (LAA) 
 
In Nederland wordt WP1 in combinatie met WP4 uitgevoerd. In Nederland probeert de LAA in 
samenwerking met WP4, beleidsprocessen te ondersteunen door lessen te trekken uit de 
praktijkgerichte lokale demonstratieprojecten. Belangrijke beleidsprocessen die worden 
ondersteund zijn onder andere het Deltaprogramma en de daarbij behorende 
deelprogramma’s, waaronder de gebiedspilot Meerlaagsveiligheid en de Richtlijn 
Overstromingsrisico’s.  
 
De werkwijze van de LAA is vooral het stimuleren en organiseren van interactie binnen en 
buiten de LAA: ‘samen werken en samen leren’. Dit is in lijn met de internationale 
doelstellingen van WP4: ‘gain and share insight’ en  ‘influence’, en internationale werkwijze 
van WP4: ‘evaluate’, ‘show’ en ‘interact’. Derhalve is er een beperkte hoeveelheid activiteiten 
concreet gedefinieerd in WP1 en WP4, maar zal de interactie wél gemonitord en gestuurd 
worden. 
 
De gemeente Dordrecht heeft de LAA opgezet voor Nederland startend vanuit de eerdere 
samenwerking tussen partijen in UFM. Voor het opzetten van de LAA is een stakeholder en 
context analyse uitgevoerd en gerapporteerd door de gemeente Dordrecht met als doelen: 1) 
Partijen en hun belang en rol in MARE identificeren, 2) Beleids- en kennistrajecten waarbij 
MARE kan aansluiten identificeren. Behalve de Nederlandse MARE project partners, zijn 
inmiddels ook betrokken: veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Deltares en de TU-Delft. Naast 
een projectgroep is ook een stuurgroep geformeerd, voorgezeten door de wethouder van 
Dordrecht. 

1.2.2 Werkpakket 2: Climate Proofing Framework (CPF) 
 
In WP2 wordt een Climate Proofing Framework ontwikkeld. Samenwerking met werkpakket 4 
en uitwisseling van kennis en vragen doen we door: 
- Identificeren van de beleidsmatige relevantie van methoden uit CPF. Bijvoorbeeld de 

tipping point methode voor het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 
- Gezamenlijke organisatie van workshops tussen WP2 en WP4, waarbij WP2 

inhoud/methoden kan aanleveren en WP4 geïnteresseerde beleidsmakers kan 
uitnodigen. 

1.2.3 Werkpakket 3: Demonstratieprojecten 
 
De demonstratieprojecten in Dordrecht zijn de Herstructureringswijk Wielwijk, Eiland van 
Dordt en Stadswerven. WP4 werkt vraag gestuurd. Vragen en dilemma’s op bestuurlijk, 
juridische en sociaal vlak waar de demonstratieprojecten mee worstelen worden opgepakt in 
WP4. De resultaten uit WP3 hebben richting en deels ook invulling gegeven aan de 
activiteiten die in WP4 worden opgepakt (zie volgende paragraaf). WP4 pakt deze pro-actief 
op en kijkt hoe binnen de resterende tijd van dit project een antwoord gevonden kan worden. 
 



 

 
1203851-000-VEB-0006, Versie 1, 22 december 2011, definitief 
 

 
Overzicht van relevante beleidstrajecten voor MARE 
 

5 

1.3 Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk 2 worden de beleidsactiviteiten die relevant zijn voor MARE 
uitgebreid beschreven en afgebakend. In hoofdstuk 3 wordt specifiek ingegaan op het 
buitendijkse beleid. We bouwen daarbij voort op de resultaten uit het project Urban Flood 
Management (UFM). Daarnaast is het buitendijkse beleid een belangrijk onderdeel binnen het 
Deltadeelprogramma, waarbij Rijkswaterstaat-Waterdienst nadrukkelijk is betrokken. In 
Hoofdstuk 4 worden het overzicht van alle beleidstrajecten vertaalt in de bijdrage die MARE 
kan leveren, door een beschrijving van de activiteiten die uitgevoerd worden in werkpakket 4 
(Beleid). 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
6 
 

Overzicht van relevante beleidstrajecten voor MARE 
 

1203851-000-VEB-0006, Versie 1, 22 december 2011, definitief 
 

2 Raakvlakken beleidstrajecten in relatie tot MARE 

2.1 Scope beleidstrajecten 
 
In het kader van de onderzoeksvraag spelen de termen beleidsproces, bestuurlijke schalen 
en beleidssectoren een rol. Hieronder worden deze termen toegelicht: 
Beleidstraject: Het gaat hierbij van beleidsvorming tot planvorming tot uitvoering, met inbegrip 
van plannen, visies, beleidsconcepten tot instrumenten zoals wet en regelgeving.  
De bestuurlijke schalen: Voor de bestuurlijke schalen speelt het plangebied en werkgebied 
een rol. Vanuit Nederlandse perspectief is het plangebied Gemeente Dordrecht, maar de 
bestuurlijke doorwerking speelt van lokaal tot internationaal niveau, aangezien MARE een 
internationale scope heeft met de samenwerkende Europese partnersteden. 
 
Sinds de introductie van meerlaagsveiligheid in 2009 kan in het algemeen worden gesteld dat 
bij het ontwikkelen van beleid omtrent overstromingsrisico’s sprake is van betrokkenheid van 
drie beleidssectoren (figuur 1): 

1. Waterstaatkundig vanwege waterveiligheid en rivierafvoer; 
2. Stedenbouwkundige aspecten via de ruimtelijke ordening; 
3. Risico- en crisiscommunicatie en management via de openbare orde en veiligheid. 

 

`  
Figuur 1: Betrokken beleidssectoren bij MARE 
 
De rollen van Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten hangen samen met wetgeving uit 
deze drie sectoren (Waterstaat, Ruimtelijke Ordening en Veiligheid). In het kader van het 
project Urban Flood Management (UFM) is een eerste inventarisatie gedaan naar de taken 
en rollen van de Nederlandse overheden op het gebied van de relevante beleidssectoren. 
Voor MARE is deze geactualiseerd en als Bijlage A opgenomen. 
 
In de hierna volgende paragrafen worden de relevante beleidskaders, wet- en regelgeving en 
overige beleidsinstrumenten in relatie tot MARE beschreven. 
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2.2 Ondersteunde beleidskaders 

2.2.1 Deltaprogramma 
 
Het Deltaprogramma is momenteel het belangrijkste beleidsprogramma op het gebied van 
water en ruimte. Om deze reden haakt MARE zoveel mogelijk aan op de deelprogramma’s in 
het Deltaprogramma.  
 
Om Nederland voor de volgende generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die 
water biedt optimaal te benutten, wordt er volop gewerkt aan het deltaprogramma. Het 
deltaprogramma bestaat uit een reeks concrete projecten. Die projecten moeten ervoor 
zorgen dat ons land wordt behoed voor (effecten van) overstroming(en) en daarnaast moeten 
ze de zoetwatervoorziening veiligstellen. Het deltaprogramma kent 9 deelprogramma’s: zes 
gebiedsgerichte programma’s (figuur 2) en drie thematische programma’s, te weten 
Veiligheid, Nieuwbouw & Herstructurering en Zoetwater. 
 

 
Figuur 2: Gebiedsgerichte deelprogramma’s van het deltaprogramma 
 
MARE heeft een duidelijke (prioritaire) link met de deelprogramma’s Veiligheid, Nieuwbouw & 
Herstructurering en Rijnmond & Drechtsteden. Deze drie deelprogramma’s worden in de 
volgende subparagrafen toegelicht. Daarnaast is er een minder prioritaire link met het 
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deltadeelprogramma Rivieren. Buitendijkse ontwikkelingen spelen ook bij de andere 
gebiedsdeelprogramma’s.  
 

2.2.2 Delta Deelprogramma Veiligheid 
 
Het hoofddoel van het deelprogramma Veiligheid is te bekijken in hoeverre het 
beschermingsniveau tegen overstromingen nog voldoende overeenkomt met de 
economische waarden en mogelijke slachtoffers achter de waterkeringen. Het 
deelprogramma onderzoekt aanvullend de haalbaarheid van deltadijken, dijken die in principe 
niet kunnen falen. Ook werkt het deelprogramma aan beleid voor buitendijkse en 
binnendijkse gebieden en - middels regionale pilots - aan meerlaagsveiligheid. Hieronder 
worden deze projecten nader toegelicht. Het onderdeel buitendijks beleid wordt in hoofdstuk  
3 uitgebreid toegelicht. 

2.2.2.1 Nieuwe waterveiligheidsnormen 
 
Een belangrijk onderwerp van dit deelprogramma is de ontwikkeling en vaststelling van 
nieuwe waterveiligheidsnormen. Ook voor de andere deelprogramma’s zijn deze normen van 
groot belang. De huidige normen voor veiligheid tegen het water dateren uit de jaren 60 van 
de vorige eeuw. Sinds die tijd is niet alleen het aantal mensen toegenomen, maar ook de 
economische waarde achter de dijken, duinen en dammen. De gevolgen van een 
overstroming worden daardoor steeds groter. Hieronder wordt toegelicht wat het 
overstromingsrisico precies inhoudt en hoe een hogere veiligheid kan worden behaald. Het 
‘normeringstraject’ werkt toe naar een principebesluit in 2011 ter voorbereiding van de 
Deltabeslissing 2014, waarin de noodzakelijkheid van nieuwe normen en de verdere invulling 
daarvan zijn afgewogen. In 2017 worden de nieuwe normen vastgelegd in de Waterwet. 
 
Het overstromingsrisico wordt gedefinieerd door het product van de kans op een 
overstroming en het bijbehorende gevolg van de overstroming (risico = kans x gevolg). Het 
gevolg van een overstroming kan worden uitgedrukt in schade en slachtoffers. De kans van 

een overstroming wordt bepaald door het 
product van kans op het optreden van een 
waterstand en de kans op falen van de 
waterkering bij deze waterstand. Dit is 
weergegeven in figuur 3. 
 
Een overstroming kan onder verschillende 
omstandigheden (zowel boven als onder de 
maatgevende hoogwaterstand) optreden. Er 
zijn dus een groot aantal scenario’s denkbaar, 
met elk een eigen kans van optreden en 
specifieke gevolgen. Het overstromingsrisico 
is de som van alle afzonderlijke scenario’s. 

 
 
 

Voor het beheersen van overstromingsrisico’s is na de watersnoodramp van 1953 een 
veiligheidsfilosofie ontwikkeld waaruit een veiligheidsbenadering is afgeleid. Deze 
veiligheidsbenadering heeft geleid tot normen voor belasting en sterkte (voor het toetsen en 
ontwerpen) van waterkeringen. In feite komt de huidige veiligheidsfilosofie er op neer dat een 

RISICO

KANS GEVOLG

Sterkte Belasting Schade Slachtoffers

RISICO

KANS GEVOLG

Sterkte Belasting Schade Slachtoffers

 

Figuur 3: Onderdelen van het overstromingsrisico 
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waterkering zo hoog moet zijn dat deze een bepaalde waterstand kan keren, er geen water 
over de dijk heen stroomt en de kans klein is op bezwijken (de knop belasting in figuur 4). 
 
Een hogere veiligheid kan worden behaald door in figuur 4 aan de knop belasting en/of 
sterkte te draaien. Als de ontwerpbelasting, of de sterkte 10 keer zo groot wordt neemt de 
veiligheid ook met een factor 10 toe. Als zowel de ontwerpbelasting als de sterkte een factor 
10 toenemen, neemt de veiligheid met een factor 100 toe. De veiligheid kan dus worden 
verhoogd door de waterkeringen te ontwerpen op een hogere ontwerpwaterstand (huidige 
filosofie). De veiligheid kan ook worden verhoogd door de dijken sterker te maken zodat de 
kans op bezwijken bij hoge waterstanden kleiner wordt (met deltadijken). MARE heeft geen 
directe betrokkenheid bij de totstandkoming van de nieuwe normering. 

2.2.2.2 Meerlaagsveiligheid (MLV) 
 
Het kabinet heeft in het Nationaal Waterplan 2010-2015 met het meerlaagsveiligheid concept 
een nieuwe aanpak gelanceerd voor het omgaan met overstromingen. Meerlaagsveiligheid 
wordt opgebouwd in drie lagen zoals weergegeven in figuur 4.  

 
 
Figuur 4: Meerlaagsveiligheid als concept om met overstromingen om te gaan 
 
Het uitgangspunt is dat een overstroming nooit helemaal is uit te sluiten, en dat er daarom 
meer aandacht nodig is voor het beperken van de gevolgen ervan. Het doel van 
meerlaagsveiligheid is om het beleid te richten op bescherming tegen het water, rekening 
houden met de inrichting van het gebied en beperken van maatschappelijke ontwrichting bij 
een onverhoopte calamiteit.  
 
Het rijk werkt dit concept uit aan de hand van een zestal nationale pilots (dijkringen), gericht 
op het verbeteren van de veiligheid in gebiedsgerichte ontwikkelingsprocessen. De uitwerking 
vindt plaats onder regie van de regionale overheden (provincies, gemeenten en 
waterschappen) waarbij het rijk actief participeert. De gemeente Dordrecht werkt Dijkring 22 
uit als nationale gebiedspilot voor meerlaagsveiligheid, in samenwerking met de Learning and 
Action Alliances van MARE. Dit wordt gedaan door organisaties die verantwoordelijkheid 
(rollen en taken) hebben in de 3 lagen met elkaar in contact te brengen. Met workshops en 
discussies wordt gezocht naar invulling (kansen en belemmeringen) in het 
meerlaagsveiligheid concept in Dijkring 22, zowel binnendijks als buitendijks. Ook de 
bestuurlijk-juridische kant hiervan komt aan bod. 
 

2.2.2.3 Deltadijken 
 

Laag 1 Preventie als primaire pijler van beleid 

Laag 2 Duurzame ruimtelijke planning 

Laag 3 Rampenbeheersing op orde krijgen en houden 
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In de Nota Waterveiligheid (2008) en in het Nationaal Waterplan (2009) heeft het kabinet 
aangegeven een verkennend onderzoek te starten naar de kansen en beperkingen van de 
Deltadijk inclusief de ruimtelijke en financiële consequenties. De Verkenning Deltadijken 
(Deltares, 2011) maakt inzichtelijk waar in Nederland het concept deltadijken kansrijk is. 
 
De deltadijk is een robuuste dijk die zo sterk is dat hij in principe niet bezwijkt. Zelfs niet onder 
extreme omstandigheden waarbij het water tot aan de kruin van de dijk staat. En zelfs niet als 
golfoverslag optreedt en water over de dijk stroomt, wat in de huidige veiligheidsfilosofie niet 
denkbaar is. Hiervoor worden extra technische maatregelen genomen, zoals aanpassing van 
de bekleding van de dijk en versterking van het talud. In figuur 5 is de deltadijk 
gevisualiseerd. Zowel binnen- als buitendijks kan de traditionele dijk (het donkerbruine 
gedeelte) worden versterkt tot een deltadijk. Daarnaast moet in sommige gevallen ophoging 
plaatsvinden van A1, dat meestal betekent dat A2 breder wordt. Ook kunnen technische 
maatregelen (bv plaatsen van een damwand) toegepast worden. Vanuit het oogpunt van 
waterveiligheid is alleen het stuk A1 en het binnen- en buitentalud (A2) van de deltadijk van 
belang. Dit deel vormt de ‘harde kering’.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: Schematisatie van de deltadijk 
 
De bovengrondse delen A2 en B zijn vanuit het oogpunt van waterveiligheid niet nodig, maar 
kunnen vanuit ruimtelijke kwaliteit, of vanuit multifunctioneel gebruik wel interessant zijn. 
Hierbij kan gedacht worden aan waterkeren, gecombineerd met de functies wonen, werken of 
recreatie. Deze multifunctionele deltadijk wordt ook wel klimaatdijk of multifunctionele dijk 
genoemd. 
 
De deltadijk kan zowel langs rivieren als langs de kust worden gerealiseerd. Langs de rivieren 
kan een deltadijk worden gerealiseerd door binnendijkse als buitendijkse aanpassingen. 
Buitendijkse aanpassingen gaan echter tegen het huidige beleid in van Ruimte voor de Rivier. 
Bij de realisatie van deltadijken langs rivieren speelt, naast de waterwetgeving, de ruimtelijke 
ordening een sterke rol. Langs de kust, waar deltadijken eventueel zeewaarts kunnen worden 
gerealiseerd moet rekening gehouden worden met de natuurwetgeving.  
 
De toekomstvastheid van de deltadijk is afhankelijk van toekomstige keuzes die ten aanzien 
van eventuele aanscherping van de normen worden gemaakt. De wettelijke normen voor 
dijken zijn gebaseerd op het falen van de dijk, of het doorbreken er van. Vanuit dit perspectief 
hoeft een deltadijk, die per definitie onbreekbaar is, voor een zeer lange periode niet versterkt 
te worden. Maar als door klimaatverandering de waterstanden in de rivier dusdanig stijgen 
dat er veel vaker wateroverlast voorkomt, zal er wellicht maatschappelijke druk ontstaan om 
de dijken alsnog te verhogen. Dit heeft consequenties voor de vraag op welk deel van de dijk 
hoogwaardig multifunctioneel gebruik wordt toegestaan en voor welke periode. Hoe lang is 
een brede multifunctionele deltadijk toekomstbestendig? Met andere woorden, hoe lang hoeft 
de dijk niet te worden versterkt of opgehoogd? Is dat voor een periode van 50 jaar, voor 100 
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jaar, of nog veel langer? Bij de dijkversterking van Scheveningen Boulevard wordt er van uit 
gegaan dat na de versterking de dijk tenminste 100 jaar veilig is. Bovenop de waterkering 
worden daar hoogwaardige functies (gebouwen) toegestaan met enkele restricties om de 
‘harde kering’ niet te beïnvloeden, zoals funderingseisen. 
 
In Dordrecht zijn diverse alternatieven deltadijken in de primaire keringen (MARE, 2010b) 
doorgerekend door Unesco-IHE en Deltares. De onderzochte alternatieven waren: 

1. Huidige situatie met traditionele (breekbare) dijken; 
2. Over de gehele primaire dijkring (overstroombare) deltadijken; 
3. Wantij deltadijk met traditionele dijk; 
4. Wieldrechtse Zeedijk als multifunctionele deltadijk met traditionele dijk; 
5. Wantij multifunctionele deltadijk dijk met traditionele dijk. 

 
Met een score-card zijn deze varianten gescoord op kosten en baten inclusief de verhouding 
daartussen, en op veiligheid. Alternatief 3 lijkt daarmee de beste optie te zijn, dus een 
deltadijk bij het Wantij. 
 

2.2.3 Delta Deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering (DPNH) 
 
Het deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering wordt getrokken door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, DG Ruimte. Dit deelprogramma werkt toe naar een beleidskader dat 
naast de ruimtelijk doelen ook inrichtingsprincipes en samenhangende juridische, financiële, 
bestuurlijke en communicatieve instrumenten beschrijft. Het beleidskader geeft mede richting 
aan het omgaan met het veilig en schadevrij bouwen in binnen- en buitendijkse gebieden, 
met bouwen op en rond waterkeringen en met ruimtelijke reserveringen voor onder meer 
rivierverruiming of (zoet)waterberging. Het beleidskader is in principe van toepassing op alle 
stedelijke gebieden in Nederland en is gericht op het beheersen van risico’s van o.a. 
waterveiligheid en wateroverlast. Als tussenstap wordt in 2011 een eerste stap naar een 
deltabeslissing voorbereidt, die de randvoorwaarden voor dit beleidskader vastlegt. Het 
deelprogramma is georganiseerd rondom proeftuinen, waaronder het MARE project en 
specifiek het demonstratieproject herstructurering Wielwijk. 
 
Hoe kunnen we zorgen dat we bij nieuwbouw in en herinrichting van steden en dorpen beter 
rekening houden met het watersysteem, de bodem en het klimaat? Dit deelprogramma zoekt 
antwoorden op deze vraag. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken 
in dit deelprogramma samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
kennisinstituten. Het deelprogramma onderzoekt hoe eigenschappen en effecten van het 
watersysteem, de ondergrond en het verwachte klimaat een sturende rol kunnen spelen bij 
de ontwikkeling van stedelijke gebieden. Beleidsinstrumenten waaraan wordt gewerkt zijn de 
Klimaatwijzer en overstromingsrisicozonering. Het laatste onderwerp wordt hieronder verder 
toegelicht. 
 

2.2.3.1 Overstromingsrisicozonering 
In het NWP betoogt het ministerie (2008: 75) dat “…overstromingsrisicozones een kader 
bieden (…) om gebiedsspecifieke overstromingsrisico’s te koppelen aan de bestemming en 
ontwikkeling van gebieden en functies. Doel is te komen tot een voor betrokkenen heldere, 
eenduidige en robuuste weergave van een aantal onderscheidende risicozones waarvoor 
specifieke doelen en kaders kunnen worden gesteld...”  
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Het beleid moet niet alleen gericht zijn op het voorkómen van overstromingen, maar ook op 
het verkleinen van de schade mocht er toch ooit sprake zijn van een overstroming. In 
ruimtelijke plannen en bij de keuze van woningbouwlocaties en andere functies moet het 
overstromingsrisico dan ook zwaarder meewegen dan tot nu toe het geval is. Dit kan 
vérgaande consequenties hebben voor het ruimtegebruik. Zo zijn diepe polders nabij een 
primaire waterkering minder geschikt als woningbouwlocaties; het is beter deze te reserveren 
voor waterberging. En voor gebieden met een hoge economische waarde moet de 
veiligheidsnorm voor overstromingsrisico worden verhoogd. In geval van overstroming zal de 
schade hier onacceptabel groot zijn. 
 
Een belangrijke stap naar een overstromingsveilige ruimtelijke ordening is de erkenning dat 
het huidige onderscheid tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden niet voldoende is. Ook 
binnen een dijkring zijn er grote verschillen in overstromingsrisico. De verschillen zijn zo groot 
dat daarmee rekening dient te worden gehouden bij de keuze voor woningbouwlocaties. In de 
de PBL-studie “Overstromingsrisicozonering in Nederland” (PBL, 2007) is een methode om te 
komen tot risicozones uitgewerkt. Hierin worden vier risicozones onderscheiden, afhankelijk 
van hoe diep en hoe snel een gebied overstroomt: diep/snel, ondiep/snel, diep/laat en 
ondiep/laat. Een ruimtelijke waterstrategie begint dus met een adequate risicozonering van 
een dijkringgebied. Het verdient in dit kader aanbeveling te komen tot een nationale 
risicokaart, waarop voor ieder gebied in Nederland wordt nagegaan hoe diep en hoe snel een 
gebied kan overstromen, en hoe groot de kans op zo'n overstroming is. In 2011 is dit onder 
regie van het ministerie van I&M opgepakt. 
 
In feite vraagt bovenstaande pleidooi dus om een nadere invulling van de tweede laag 
(ruimtelijke inrichting) van het meerlaagsveiligheid concept. Overstromingsrisicozonering is 
een planologisch instrument om gebieden te onderscheiden met verschillende 
overstromingsrisico’s. Het kan bijdragen aan het veiligheidsbeleid tegen overstromingen en 
aan een duurzame ruimtelijke planning. Overstromingsrisico is echter een complex begrip, 
dat ruimtelijk planners eerst moeten ontrafelen voordat zij het kunnen toepassen. Een eerste 
aanzet voor de toepassing van dit instrument is gedaan in de studie ‘Overstromings-
risicozonering in Nederland’ (PBL, 2010). 
 

2.2.4 Delta Deelprogramma Rijnmond & Drechtsteden (DPRD) 
 
Het deelprogramma Rijnmond & Drechtsteden wordt getrokken door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, DG Water en DG Ruimte. Het Rijnmondgebied, de Drechtsteden en 
het aansluitende Haringvliet, Hollands Diep en daarmee in verbinding staande wateren 
(Noordelijke Deltabekken) vormen de overgangszone tussen de Noordzee en de rivieren Rijn 
en Maas. Zee en rivier ontmoeten elkaar hier. De verwachte klimaatverandering kan voor dit 
gebied resulteren in een hogere zeespiegel, hogere rivierafvoeren en zoutindringing, met als 
gevolg verzilting van de landbouwgebieden. Dit vormt een bedreiging voor onder andere 
land- en tuinbouw, ecologie en handhaving van het waterpeil. Met het oog op deze 
problematiek adviseerde de Deltacommissie (2008) om te onderzoeken of het gebied met 
waterkeringen ‘afsluitbaar open’ gemaakt zou moeten worden. Door het inzetten van flexibele 
keringen kan het Rijnmondgebied bij hoogwater afgesloten worden. Het deelprogramma 
onderzoekt nu de mogelijke strategieën voor deze opgaven en zal in 2014 met een voorstel 
komen voor een Deltabeslissing Rijn-Maasmonding. 
 
Dordrecht ligt geografisch gezien midden in DPRD. Rondom Dordrecht komen ook de rivier 
en zee-invloeden bij elkaar. In extreme weerssituaties, met veel neerslag, rivierafvoer en 
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hoge zeepeilen krijgt Dordrecht als een van de gebieden, te maken met het 
waterveiligheidsvraagstuk, waar dit deelprogramma naar kijkt. MARE is daarom een 
interessant project voor DPRD en kan bijdragen aan de zogenaamde 1e generatie 
oplossingsrichtingen, waarbij 4 hoekpunten worden bekeken vanuit waterveiligheid 
perspectief. Daarbij wordt ook naar het buitendijkse gebied gekeken. Ook kan MARE 
bijdragen aan de daaropvolgende uitwerking van strategieën van DPRD. MARE kan onder 
andere bijdragen door beleidslessen te trekken bij het toepassen van het meerlaagsveiligheid 
concept en door gebiedsgerichte inzichten in te brengen. 
  

2.2.5 Nota Ruimte, ontwerp-SVIR en Nationaal Waterplan als kapstok 
 
In de vigerende Nota Ruimte wordt het nationaal ruimtelijke beleid vastgelegd tot 2020 met 
een doorkijk naar de periode van 2020-2030. In deze nota staat de visie van het kabinet op 
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De bijbehorende uitvoeringsagenda van de Nota 
Ruimte biedt inzicht in de ruimtelijke investeringen en uitvoeringsacties.  
 
Op 14 juni 2011 is de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) gepresenteerd 
door de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM). Dit is de opvolger van de Nota Ruimte. In 
deze structuurvisie schetst het Rijk ambities tot 2040 en de ruimtelijke doelen, belangen en 
opgaven tot 2018. De ontwerp SVIR heeft als ondertitel ‘Nederland concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig en vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota Ruimte, de Mobiliteitsaanpak en 
Randstad 2040. Bij deze ontwerp Structuurvisie zijn de volgende documenten gevoegd: 

- Een ontwerp-Besluit algemene maatregel van bestuur (Amvb) Ruimte en 
bijbehorende nota van toelichting;  

- Het plan Milieueffectrapport (plan-MER);  
- De Nota van Antwoord voor zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van de 

SVIR. 
 
Een belangrijke verandering die de structuurvisie beoogt is het decentraliseren van ruimtelijke 
beleid. De SVIR brengt het aantal nationale ruimtelijke belangen terug en schrapt in regels en 
procedures. Zo krijgen provincies en gemeenten meer bewegingsruimte op het gebied van 
ruimtelijke ordening. Het uitgangspunt in de SVIR is dat besluiten zo dicht mogelijk bij de 
burger genomen worden. De minister van IenM vindt dat het Rijk zo weinig mogelijk op de 
stoel van provincies en gemeenten moet gaan zitten, zij weten zelf best hoe ze moeten 
inspelen op de eigen situatie. 
 
Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige 
stedelijke (her)ontwikkeling wordt (nog steeds) gezien als nationaal belang. De SVIR stelt dat 
het Rijk verantwoordelijk is en blijft voor het integrale beheer van het hoofdwatersysteem en, 
samen met de waterschappen, verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland tegen 
overstromingen. Het Rijk beschermt de primaire waterkeringen en het kustfundament. Ook 
stelt het Rijk de normen voor de primaire waterkeringen, ook voor degene die in beheer zijn 
bij waterschappen.  
 
Het beleid om de hoogte van het kustfundament te laten meegroeien met de 
zeespiegelstijging door zand toe te voegen wordt doorgezet. Ook borgt het Rijk dat het 
riviersysteem ruimte houdt om water over Rijntakken en Maas veilig af te voeren, ook voor de 
lange termijn. Waar verantwoord wordt binnen het hoofdwatersysteem ruimte voor andere 
functies geboden. Zo is kleinschalige en grootschalige buitendijkse bebouwing in het 
IJsselmeergebied onder voorwaarden mogelijk. 
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Vanuit het perspectief van waterveiligheid en zoetwatervoorziening  wordt in de SVIR gesteld 
dat het Rijk belang heeft bij het afremmen van bodemdaling in veenweidegebieden en een 
goede bufferwerking in het regionale watersysteem om afwenteling op nationale opgaven te 
voorkomen. Provincies en gemeenten maken in samenwerking met de waterschappen 
afspraken over de ruimtelijke keuzes om dit belang te behartigen. Ook is het belangrijk dat bij 
ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met waterhuishoudkundige eisen op de korte en 
lange termijn. Om te komen tot een integrale afweging wordt in de SVIR een samenhangende 
inzet van afwegingsinstrumenten, zoals de m.e.r. en de watertoets, noodzakelijk geacht.  
 
Een belangrijke rijksopgave is duurzame handhaving van de veiligheid van het achterland 
tegen overstromingen vanuit de zee. Uitgangspunt is om daarvoor zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de natuurlijke dynamiek van het zandige systeem van de kust. Het kustfundament  
wordt ruimtelijk beschermd met een ‘ja-mits, nee tenzij’ regime, zoals vastgelegd in het 
Nationaal Waterplan. De kustveiligheid wordt geborgd in combinatie met behoud en 
ontwikkeling van functies nabij de kust, zolang deze functies de waterveiligheid niet in gevaar 
brengen. 
 
Het waterbeleid is in het Nationaal Waterplan (ook deels een structuurvisie) vastgelegd. Om 
de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen, wordt langs de rivieren de ruimte die al 
beschikbaar is voor water behouden en waar nodig wordt extra ruimte gemaakt.1 Deze ruimte 
voor water wordt mogelijk gevonden door waterbeheer te combineren met andere functies. 
De uitgangspunten van het ruimtelijke waterbeleid betekenen dat in ruimtelijke visies en 
plannen locatiekeuzen, inrichting- en beheersmaatregelen nadrukkelijk op grond van 
waterhuishoudkundige argumenten worden afgewogen. Hiervoor is de watertoets het 
belangrijkste instrument. Deze toets schrijft voor dat bij alle ruimtelijke plannen en besluiten 
de initiatiefnemer van meet af aan in nauw overleg met de waterbeheerder de 
waterhuishouding in de afweging betrekt. Zo kunnen negatieve gevolgen voor de 
waterhuishouding worden voorkomen. 
 

2.3 Belangrijkste wet- en regelgeving in relatie tot overstromingsrisico 

2.3.1 Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) 
 
In november 2007 is de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR, (2007/60/EG) in 
werking getreden, ofwel de Flood Directive. Het doel van de richtlijn is om de Europese 
samenwerking op het gebied van overstromingen te versterken en zo op lange termijn 
mogelijke negatieve gevolgen van overstromingen binnen de EU voor de gezondheid van de 
mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. De 
ROR biedt een nationaal en internationaal kader voor een betere bescherming tegen 
overstromingen, anticiperend op klimaatverandering. Daarnaast biedt de ROR burgers, 
bedrijven en overheden transparantie over mogelijke overstromingsrisico’s (welke gebieden 
en hoe groot), wat eraan wordt gedaan om de risico’s te verminderen of te beheersen 
(doelstellingen en maatregelen) en wanneer en door wie die maatregelen worden genomen. 
 
De ROR is een procesrichtlijn en bevat geen gekwantificeerde doelstellingen en maatregelen. 
De ROR verplicht de Lidstaten tot informatie-inwinning, overleg en planvorming voor 
nationaal en grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico’s. De ROR vereist 3 
producten: 

                                                   
1. Website: http://www.vrom.nl/notaruimteonline 
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1. De (voorlopige) risicobeoordeling (VRB), die erop gericht is om gebieden te identificeren 
waar potentieel significante overstromingsrisico’s te verwachten zijn die een aanpak voor 
het “beheer van het risico” noodzakelijk maken; 
2. De kaarten van overstromingsgevaar en overstromingsrisico, die erop zijn gericht om het 
publiek en (lokaal) bestuur inzicht te bieden in de aard en omvang van de risico’s, mede als 
grondslag voor de aanpak voor het “beheer van het risico”. De ROR geeft een aantal 
voorschriften voor de soorten kaarten en de inhoud ervan; 
3. De overstromingrisicobeheerplannen (ORBP’en), die een integraal overzicht geven van 
de doelen en maatregelen om overstromingsrisico’s te verminderen. De ROR benoemt 
welke zaken in het plan aan de orde moeten komen. Bovendien zijn er procedure-eisen 
voor de publieke participatie en de afstemming met de KRW. 
 

2.3.2 Deltawet, Waterwet en Waterschapswet 
 

2.3.2.1 Deltawet 
 
De Deltawet vormt de wettelijke basis voor het Deltaprogramma. De Deltawet en het 
Deltaprogramma komen voort uit het advies Samen werken met water van de 
Deltacommissie en het nationaal waterplan2. De Deltacommissie, onder leiding van oud-
minister Cees Veerman, heeft in 2008 geadviseerd om met een Deltawet de politiek-
bestuurlijke organisatie en de zekerstelling van financiële middelen te verankeren binnen het 
huidige staatsbestel en de huidige wet- en regelgeving. Deze wet is op 1 februari 2010 aan 
de Tweede Kamer aangeboden en in juli 2011 aangenomen. 

2.3.2.2 Waterwet 
 
De Waterwet3 is in het najaar van 2009 in werking getreden en integreert een achttal wetten 
op het gebied van waterbeheer: De Wet op de waterhuishouding, Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren, Wet verontreiniging zeewater, Grondwaterwet, Wet droogmakerijen en 
indijkingen, Wet op de waterkering, Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de natte delen) en de 
Waterstaatswet 1900 (het natte gedeelte). De Waterwet stelt integraal waterbeheer centraal 
op basis van de watersysteembenadering en heeft de volgende doelstellingen: 
1. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en -schaarste,  
2. in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische 

kwaliteit van watersystemen, 
3. en vervulling van maatschappelijke functies van watersystemen. 
 
Tabel 1: Wettelijk instrumentarium in de Waterwet om overstromingsrisico’s te beheersen 

Aanleg keringen Beheer en onderhoud keringen ruimtelijke inrichting 

 Besluit tot aanleg of wijziging van 
een waterstaatswerk en/of 
inrichtingsmaatregelen, art. 5.2 

 Projectprocedure aanleg of 
wijziging waterstaatswerk, art. 5.3 

 Onteigening, art. 5.12 
 Watervergunning, art. 6.1-6.15 

 Beheerplan, art. 4.7 
 Waterakkoord, art 3.5 
 Heffingen, art. 7.1-7.10 
 Nadeelcompensatie en 

schadevergoeding, art. 7.11-7.15 

 Keur, art. 6.3-6.4 
 Legger, art. 5.1 
 Gedoogplichten, art. 5.13-5.20 
 Peilbesluit, art. 2.8 

                                                   
2 Bron: http://www.deltacommissie.com 
3 Bron: http://www.helpdeskwater.nl/wetgeving-beleid/waterwet 
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In de 21e eeuw staat Nederland voor de opgave om het hoofd te bieden aan een verdere 
daling van de bodem, een versnelling van de zeespiegelstijging van 20 tot mogelijk 85 
centimeter deze eeuw en een hogere piekafvoer van de grote rivieren. Een aantal 
maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn nu verankerd in de Waterwet naast wettelijke 
instrumentarium zoals in bovenstaande tabel 1 weergegeven. 

2.3.2.3 Waterschapswet 
 
De Waterschapswet (artikelen 56 en 78) geeft waterschappen de bevoegdheid om een 
verordening vast te stellen. De keur is een verordening die moet worden vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van het waterschap, volgens een vaste procedure met inspraak. In de 
keur zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen en een strafbepaling. De keur beoogt 
handelingen te reguleren van burgers en bedrijven die het beheer van het watersysteem in 
gevaar kunnen brengen. Als een waterschap (net als een burger) een handeling wil 
verrichten waardoor het watersysteem belast wordt en waarop de keur van toepassing is, 
moet een vergunning worden aangevraagd. De verboden zijn echter niet van toepassing op 
uitvoer voor herstel van, onderhoud- of buitengewoon onderhoud van waterstaatswerken. 
 
Onderhoud en beheer van primaire keringen worden gefinancierd via waterschapslasten, de 
zogenaamde heffingen. De heffingsmogelijkheid is in artikel 122 van de Waterschapswet 
geregeld. Verder zijn subsidieregelingen geregeld in paragraaf 4.2 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht. 

2.3.3 Wet ruimtelijke ordening4 
 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) die vanaf 1 juli 2008 van kracht is, regelt hoe ruimtelijke 
plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd kunnen worden. De bevoegdheid om 
ruimtelijke plannen op te stellen ligt zowel bij Rijk, provincies als gemeenten. Alleen het 
bestemmingsplan dat door de gemeente gemaakt wordt is juridisch bindend. De plannen die 
onder deze wet tot stand komen zijn de nationale structuurvisie (Nota Ruimte), de provinciale 
structuurvisie en het bestemmingsplan.  
 
De provincies zijn volgens de Wro verplicht tot het opstellen van een structuurvisie voor het 
gehele grondgebied van de provincie. Deze structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de 
voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de provincie 
te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop provinciale 
staten zich voorstellen die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken. De provincie 
en de gemeente hebben daarbij een palet aan ruimtelijke instrumenten ter beschikking, zie 
onderstaande figuur 6.  
 
Naast sociaal-culturele en economische kwaliteit is de milieukwaliteit een belangrijk 
aandachtspunt bij de inrichting van een gebied. De brochure ‘borgingsmogelijkheden voor 
milieu in ruimtelijke planvorming’ (MILO/VNG, 2008) geeft concreet aan op welke manier 
milieukwaliteit kan worden vertaald in maatregelen en verankerd met de instrumenten uit 
figuur 6. Dit kan van belang zijn bij nieuw in te richten gebieden, of herstructureringsgebieden 
zoals de wijk Wielwijk in Dordrecht. 
 
 
 
 
                                                   

4 Bron: http://www.vrom.nl/46091 
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Figuur 6: Instrumentarium en de structuurvisie (MILO e.a., 2008) 
 

2.3.3.1 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte 
 
De AMvB Ruimte (instrument RO) heeft als doel om vanuit een concreet nationaal belang 
een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. Water heeft in de AMvB Ruimte een apart 
hoofdstuk gekregen. De AMvB Ruimte omvat alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder 
uitgebrachte pkb's (planologische kernbeslissingen) die juridisch doorwerken op het niveau 
van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen, zoals provinciale inpassingsplannen 
en projectbesluiten. Het gaat om regels en kaders voor onder meer het bundelen van 
verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de ecologische hoofdstructuur, de 
kust, het regionale watersysteem, grote rivieren, militaire terreinen, mainport ontwikkeling van 
Rotterdam en de Waddenzee.  
 
De AMvB is ook het inhoudelijke beleidskader van de rijksoverheid waaraan 
bestemmingsplannen en projectbesluiten van gemeenten en andere ruimtelijke plannen zoals 
provinciale inpassingsplannen moeten voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft over 
bestemmingen en het gebruik van gronden en zich primair richt tot de gemeente en de 
provincie. Daarnaast kan de AMvB opdragen om in de toelichting bij een bestemmingsplan 
bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren. Ook kan in de AMvB aan de provincie worden 
opgedragen om ter behartiging van nationale ruimtelijke belangen, waar toch maatwerk is 
vereist, de regels uit de AMvB in een provinciale verordening verder uit te werken. Dit worden 
de ‘getrapte regels’ uit de AMvB genoemd. Deze algemene regels bewerkstelligen dat 
nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal niveau. Inhoudelijk kan het daarbij 
gaan om nationale belangen die samenhangen met het beschermen van ruimtelijke functies 
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zoals natuur in de ecologische hoofdstructuur (EHS) of met het vrijwaren van functies, 
bijvoorbeeld kapitaalintensieve functies in gebieden waar rivierverruiming noodzakelijk is. 
Nationale belangen kunnen ook procesvereisten of spelregels met zich mee brengen. 
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3 Buitendijkse beleidstrajecten 

3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt specifiek aandacht besteed aan het buitendijkse beleid, omdat we 
daarbij kunnen voortbouwen op de resultaten uit het voorafgaande project aan MARE: Urban 
Floodrisk Management (UFM, 2008). Daarnaast is het buitendijkse beleid binnen het 
Deltadeelprogramma een apart onderwerp, waarbij Rijkswaterstaat-Waterdienst, de 
opdrachtgever  van dit product,  nadrukkelijk is betrokken. 
 
Bij waterveiligheid is sprake van binnendijks en buitendijks gebied. Buitendijkse gebieden zijn 
gebieden die niet worden beschermd door een dijkring of hoge grond tegen hoog water. 
Buitendijkse gebieden liggen bijvoorbeeld langs de kust, langs de grote meren en rivieren, in 
de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta en langs de Waddenzeekust. Hier gelden geen 
wettelijke normen voor de bescherming tegen hoog water. Bewoners dragen zelf het risico 
van de gevolgen van hoog water. Het beoordelen van de veiligheidsituatie, het 
communiceren hierover en het afwegen van nut en noodzaak van beschermende 
maatregelen is de taak van de regionale overheden. 
 

3.2 Resultaten uit Urban Flood Management Dordrecht 5 
 
De belangrijkste conclusies van dit project is dat er op basis van het huidige juridisch 
instrumentarium geen belemmeringen zijn voor het opstellen van buitendijkse 
bestemmingsplannen waarin specifiek rekening wordt gehouden met overstromingsrisico. Er 
zijn geen belemmeringen voor het stellen van speciale voorwaarden voor bepaalde functies 
op een specifieke locatie. Daarnaast heeft dit onderzoek geleid tot de volgende conclusies: 
- Buitendijkse terreinen bij Dordrecht lopen in principe geen groter risico op hoogwater dan 

binnendijkse gebieden. Sterker nog, in geval van extreme calamiteiten kunnen de 
buitendijkse gebieden, die in Dordrecht van nature hoog liggen, gaan fungeren als 
vluchtheuvels. In bestuurlijke discussies is dit een ‘eye opener’. Net zoals de ‘eye opener’ 
dat de meeste schade optreedt aan het interieur van bouwwerken. Hierdoor is een veel 
bredere opvatting over het begrip kwetsbare functies ontstaan. 

- Het bouwbesluit bevat momenteel geen specifieke voorschriften voor hoogwater 
bestendig bouwen. 

- Voor het bestuurlijk overleg in het kader van de regionale beleidsontwikkeling buitendijks 
van Provincie Zuid Holland (zie ook paragraaf 3.3.3.), zijn de voorbeelden voor creatieve 
en innovatieve stedenbouwkundige ontwerpen van het UFM project een enorme bijdrage 
geleverd aan de discussie over beleid buitendijks. Ontwerpconcepten hebben de 
discussie over verantwoordelijkheden gestimuleerd. 

- De contacten met London en vooral Hamburg zijn zeer waardevol geweest in het 
vergroten van bestuurlijk draagvlak voor een flexibel afwegingskader buitendijks. 

- De maatregelen voor beheer van het waterpeil in de rivieren zijn van groot belang voor 
buitendijkse risico’s (o.a. de deltawerken, en de Maeslantkering). Lokale overheden 
hebben hier nauwelijks invloed op.  

 

                                                   
5 http://www.levenmetwater.nl/projecten/urban-flood-management-ufm/ 
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Alhoewel de hoofdconclusie luidt dat er geen nieuwe instrumenten nodig zijn voor buitendijks 
bouwen zijn er een aantal zaken die nader onderzoek behoeven. De relatie tussen de 
verschillende bestuurslagen en betrokken overheidspartijen is bijvoorbeeld nog niet 
voldoende helder uitgewerkt en gecommuniceerd. In bijlage A is daarvan wel een overzicht 
opgenomen, en door het MARE project worden deze rollen en taken nog scherper uitgewerkt 
via de Learning and Action Alliances.  
 
Daarnaast zijn in UFM de volgende aanbevelingen gedaan bij de nadere uitwerking van het 
buitendijkse beleid: 
- De autonomie van gemeenten dient bij de ontwikkeling van een regionaal afwegingskader 

zoveel mogelijk gerespecteerd te worden; 
- De rol van waterschappen in buitendijkse gebieden dient nader onderzocht te worden. Dit 

is mede van belang in het licht van de veranderde wet op de waterschappen waarin de 
omslagheffing buitendijks geregeld wordt; 

- Vanwege de effecten van klimaatsverandering zal het noodzakelijk zijn om de risico-
inventarisatie regelmatig te herhalen. Locaties die nu nog als veilig gelden zullen dan 
wellicht minder veilig geclassificeerd worden; 

- De gemeente is de aangewezen partij om de risicocommunicatie en bewustwording naar 
burgers en bedrijven buitendijks te verzorgen. Er moet duidelijk onderscheid worden 
gemaakt tussen de ‘gewone’ situatie, het dagelijks leven aan de ene kant en een 
rampsituatie aan de andere kant. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende acties: 

o tekenen voor eigen risico bij huur- en koopcontracten buitendijks 
o bordjes in de wijk met hoogwaterroutes 
o duidelijke evacuatieplannen 
o stimuleren van waterbewustzijn bij bewoners. 

- Beleidsmatige agendering en interactie en lobby bij de Rijkswaterbeheerder is van belang  
in verband met de tijdshorizon van ruimtelijke planvorming en de afschrijving van 
waterstaatwerken; 

- Verdere uitwerking en opnemen van richtlijnen voor hoogwaterbestendig bouwen in het 
bouwbesluit is noodzakelijk, zodat hier in de bestemmingsplannen naar verwezen kan 
worden; 

- Er is behoefte aan het hanteren van duidelijke normen; Hoe zit het met vastleggen van 
hoogte van de waterkeringen (vloedfronten)? Welke norm wordt hierbij gehanteerd? 
Welke eisen moeten worden gesteld aan het maaiveld en aan de hoogte vloedfront. Dat 
kan in verordening. De provincie werkt nu aan normering, maar tevens is er behoefte om 
dit op te nemen in een werkproces. 

 
Vanuit de bovengenoemde conclusies en aanbevelingen zijn er een aantal vragen voor 
vervolgonderzoek geformuleerd. Hieronder is tevens schuin gedrukt aangegeven op welke 
manier deze onderzoeksvragen nu worden opgepakt, of raakvlakken hebben met andere 
projecten: 
1 Het daadwerkelijk en volledig uitwerken van een test voor een 'buitendijks 

bestemmingsplan' met daarin innovatieve en creatieve vormen van 
hoogwaterbescherming. Hierin dient een duidelijke uitwerking opgenomen te worden 
met een verbinding tussen de plankaart en de fysieke en gebruiksvoorwaarden die 
gesteld worden aan functies op risicovolle locaties.  

 Hiermee wordt binnen het Waterkader Haaglanden ook ervaring opgedaan, bij de 
locatie Rijswijk Zuid. Daarnaast wordt in het buitendijkse demonstratieproject De 
Stadswerven te Dordrecht ook geoefend met meerlaagsveiligheid (2e en 3e laag) en alle 
(beleids) instrumenten die daarbij nodig zijn. 
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2 Verder juridisch uitwerken van keuzes in het ontwerp (‘vastleggen wie welke taken op 
zich neemt’). De betekenis van aanleg nieuwe primaire keringen en waterkerende 
voorzieningen, de uitwerking kostenveroorzakend beginsel en Grondexploitatiewet, de 
uitwerking toetsende rol naleving en de uitwerking wie de normen gaat vastleggen over 
hoogtes.  Al deze zaken worden opgepakt binnen het delta deelprogramma 
Nieuwbouw en Herstructurering. In paragraaf 3.4 wordt de Grondexploitatiewet nader 
toegelicht. . 

3 Waterwoningen, zijn dat roerende of onroerende goederen?  Hier is veel onderzoek 
naar gedaan6 en in 2009 is er zelfs een helpdesk in het leven geroepen door VROM, 
VNG, IPO en UvW: www.helpdeskwaterwonen.nl. Het gaat uiteindelijk om de precieze 
definitie van onroerend goed, waarbij een bestuursrechtelijke, fiscale en bancaire status 
wordt onderscheiden. Het belangrijkste verschil in wettelijke definities is dat de fiscale 
status “onroerende zaak” een herkenbare duurzame verbinding met de grond vereist. 
De status “bouwwerk” vereist een verbinding met de grond, of steun op de grond. Door 
dit verschil in definities kan een drijvend bouwwerk (met verbinding met de grond) een 
onroerende zaak volgens het bestuursrecht zijn en tegelijkertijd volgens het fiscaalrecht 
een roerende zaak (zonder duurzame verbinding met de grond). De criteria van de 
bancaire status worden door iedere marktpartij zelf vastgesteld. Het uitgebreide 
antwoord is te vinden via een ‘Toelichting op de juridische status van drijvende 
woningen’. 7  

4 Uitwerken van 'eigen risico', restrisico en verzekerbaarheid hoogwater buitendijks.  
Ook deze vraag is al opgepakt binnen de TU Delft. 

5 Onderzoek naar de voor- en nadelen van de ‘Hamburgse en London aanpak’ voor de 
Nederlandse buitendijkse gebieden.  Ook in MARE zit een duidelijke internationale 
component, waarbij geleerd wordt van Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 

 

3.3 Buitendijks vigerend en nieuw beleid 
 

3.3.1 Beleidslijn grote rivieren 
Het vigerende beleid voor buitendijks gebied bij Dordrecht is de Beleidslijn grote rivieren. 
Daarin wordt gesteld: “Veiligheid in het buitendijkse gebied is een verantwoordelijkheid van 
lokale overheden. In bestemmingsplannen en bouwvoorschriften zijn door gemeenten, in 
aanvulling op de wettelijke voorschriften, bepalingen op te nemen die onveilige situaties 
kunnen voorkomen.” (Ministerie VenW en VROM, 2006). 
 
De Beleidslijn gaat dus uit van een eigen risico en verantwoordelijkheid ten aanzien van 
ontstane schade door hoogwater voor activiteiten in het rivierbed. Initiatiefnemers in het 
rivierbed zijn zelf aansprakelijk voor schade en verantwoordelijk voor het nemen van 
maatregelen om zich tegen potentiële schade te beschermen. Maar de vraag is wie heeft de 
informatieplicht naar  burgers en bedrijven in het buitendijkse voor de risico’s die ze lopen: 
gemeente of provincie? (zie Bijlage A Rollen, taken en verantwoordelijkheden).  
 
De juridische status van de Beleidslijn is een beleidsbrief van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat (2006). Met als uitwerking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken 
(inmiddels overgenomen in de Waterwet) is het afwegingskader (bijlage B) vastgelegd in 

                                                   
6 http://www.vngmagazine.nl/archief/68/waterwonen-opboksen-tegen-regelgeving 
7https://www.maakruimtevoorklimaat.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Helpdesk_WaterWonen/Toelichting_op

_juridische_status.pdf 
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beleidsregels en als besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Het toepassingsgebied van de 
Beleidslijn is op kaarten met een schaal van 1:25.000 aangegeven, met een 
gebiedsdifferentiatie van “stroomvoerend” en “bergend” regime. Deze kaarten zijn onderdeel 
van de beleidsregels. 

3.3.2 Delta Deelprogramma’s Waterveiligheid en Nieuwbouw en Herstructurering 
 
Bij de uitvoering van het buitendijkse beleid zijn knelpunten geconstateerd. In het 
deelprogramma Veiligheid wordt samen met regionale overheden bekeken óf het huidige 
beleid herijkt moet worden. Ook zorgt het deelprogramma voor een heldere communicatie 
over rollen en verantwoordelijken van overheden, bewoners, gebruikers en andere 
belanghebbenden in buitendijkse gebieden.  
 
Voor de uitvoering van het beleid voor buitendijks wonen kunnen ook instrumenten voor 
ruimtelijke ordening worden ingezet zoals overstromingsrisicozonering (zie paragraaf 2.4.2). 
Hiermee kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende gebieden op basis van de 
kans dat deze overstromen. De ontwikkeling van dit ruimtelijke ordening instrument is een 
onderdeel van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering, waarin wordt gewerkt 
aan een beleidskader voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen- en buitendijks. 

3.3.3 Beleidstrajecten Provincie Zuid-Holland 
 
Onderzoeken compartimentering en voorlandkeringen 
 
Binnen de dijkring van het Eiland van Dordrecht liggen nog binnenwaterkeringen. Deze 
keringen zijn indertijd aangelegd om de stad Dordrecht tegen de rivieren en zee te 
beschermen. Door de aanleg en verbetering van de Deltadijk rondom het Eiland van 
Dordrecht hebben deze keringen hun direct waterkerende functie verloren en zijn ze niet 
meer als primaire keringen bestempeld. Thans wordt in het kader van de Waterwet door de 
provincie onderzocht of deze keringen een nuttige functie vervullen als 
compartimenteringsdijk in het geval de primaire kering doorbreekt. Indien dit het geval is dan 
worden deze keringen bij provinciale verordening als regionale kering aangewezen en de 
veiligheidsnorm voor deze kering vastgesteld. Het onderzoek hiertoe is door de provincie 
aangevat. Het waterschap Hollandse Delta is bij dit onderzoek betrokken. Naast het 
onderzoek naar de compartimenterende werking van het stelsel binnendijken wordt ook een 
onderzoek verricht van welke veiligheidsnorm moet worden uitgegaan voor de voorlandkering 
van de buiten de dijkring gelegen Bovenpolder. Het resultaat van beide onderzoeken zal 
medio november bekend zijn. Het ligt in het voornemen van de provincie om deze resultaten 
medio december 2011 - februari 2012 met zowel het waterschap als de gemeente en de 
veiligheidsregio te bespreken. 
  
Verkenning risicozonering binnendijks 
 
In het provinciale Waterplan 2010 - 2015 stelt de provincie het doel om voor kwetsbare 
binnendijkse gebieden een (regionaal) beleidskader op te stellen, waarin zij analoog aan het 
buitendijkse gebied afspraken maakt over het minimaliseren van de overstromingsrisico's. In 
het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering wordt gewerkt aan een nationaal 
afwegingskader waarbinnen de inrichting van stedelijke omgeving klimaatbestendig kan 
worden gemaakt. Risicozonering binnendijks maakt daar een onderdeel van uit. Daarom zal 
er voor provincie Zuid-Holland geen eigen beleid worden gemaakt, maar zal waar mogelijk 
aangesloten worden bij deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Voor inbreng in het 
deltaprogramma moet de provincie wel inzicht krijgen in wat de planologische en ruimtelijke 
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effecten zijn en welke partijen in Zuid-Holland daar belang bij hebben. Dit wordt met een 
verkenning onderzocht en vervolgens namens Zuid-Holland ingebracht in het 
Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. 
 
Risicomethodiek Provincie Zuid-Holland 
 
Vanwege de druk op de ruimte neemt de maatschappelijke vraag naar het (her)gebruik van 
buitendijkse gebieden van de grote rivieren in Zuid-Holland sterk toe. In het beneden-
rivierengebied (van Hoek van Holland tot aan Dordrecht) zijn de afgelopen jaren veel 
havenactiviteiten verhuisd naar Europoort en de Maasvlakte. De oorspronkelijke -buitendijkse 
- haventerreinen worden gebruikt voor de bouw van bedrijven en woningen. Het is aan de 
overheden om dit op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden vanuit het perspectief van 
waterveiligheid.  
 
De Provincie Zuid-Holland is sinds een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van beleid 
voor buitendijkse gebieden. Dit beleid moet er toe bijdragen dat buitendijkse ontwikkelingen, 
zoals de bouw van woningen en bedrijven, op verantwoorde wijze plaatsvindt en dat het 
aspect van waterveiligheid hierbij nadrukkelijk een rol speelt. In dit kader is een 
risicobepalingsmethodiek opgesteld waarbij nieuwe ontwikkelingen in het buitendijkse gebied 
moeten worden getoetst aan de normen voor slachtofferrisico’s en maatschappelijke 
ontwrichting. Dit om schade en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Regulering in de 
vorm van de "risicomethode buitendijks" beoogt duidelijkheid te bieden aan diegenen die 
ruimtelijke ontwikkelingen willen realiseren.  
 
Aan de hand van deze methode kunnen risico's van ruimtelijke initiatieven worden bepaald. 
Deze risico’s kunnen vervolgens worden beoordeeld aan te stellen normen. Als de risico's 
beperkt zijn, is het een louter gemeentelijke aangelegenheid om een ruimtelijke ontwikkeling 
al dan niet toe te staan. Als er sprake is van een zeer hoog risico waarbij er kans is op 
dodelijke slachtoffers of maatschappelijke ontwrichting, dan zijn eventuele andere 
maatregelen nodig om deze risico's te reduceren.  
 
De Provincie Zuid-Holland heeft Deltares gevraagd om een second opinion uit te voeren van 
de zogenaamde “risicomethode buitendijks” (Deltares, 2010). Hierbij is aangegeven dat de 
risicomethode in potentie een krachtig instrument is voor het reguleren van de ontwikkeling 
van het grondgebruik buitendijks. Voorwaarde daarbij is wel dat: 
1 risico-indicatoren eenduidig kunnen worden bepaald (gekwantificeerd); 
2 er geaccepteerde normen zijn waaraan wordt getoetst; en 
3 het effect van maatregelen kan worden uitgedrukt in gewijzigde waarden van de 

beschouwde risico’s. 
 
Het slachtofferrisico kan eenduidig worden bepaald. De waarde voor maatschappelijke 
ontwrichting is niet goed te bepalen. Er is ook nog geen geaccepteerde norm beschikbaar. 
Om functies, inclusief maatregelen, te kunnen toetsen aan een norm is het noodzakelijk het 
effect van maatregelen goed onderbouwd te kwantificeren. De risicomethode is hier een 
eerste stap in. Op dit moment wordt de methode in een proefjaar door gemeenten getest op 
enkele bestemmingsplannen. Daarna zal de, eventueel aangepaste methode, waarschijnlijk 
in de provinciale structuurvisie als best practice aangeraden worden voor het maken van 
risicobewuste afwegingen door gemeenten. 
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3.4 Een van de instrumenten voor buitendijkse ontwikkelingen: de Grex 
 
Er zijn vele instrumenten voor buitendijkse ontwikkelingen. Momenteel zijn er nog vragen 
over de inzet van de Grondexploitatiewet bij buitendijkse ontwikkelingen, en nader onderzoek 
was ook een aanbeveling uit UFM (2008). Hieronder is daarom een toelichting gegeven op dit 
juridische instrument. 
 
De Grondexploitatiewet (Gew, ofwel Grex) biedt gemeenten de mogelijkheid om de kosten 
voor de exploitatie van grond van nieuw te ontwikkelen gebieden op de eigenaren (c.q. 
aanvrager om bouwvergunning) te verhalen. Onder grondexploitatiekosten worden 
bijvoorbeeld de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van grond verstaan, maar ook de 
kosten van onderzoeken. De kosten van het bouw- en woonrijp maken betreffen de kosten 
van bijvoorbeeld de aanleg van wegen, parkeergelegenheden, maar ook de aanleg van 
waterpartijen en watergangen. Tot de grondexploitatiekosten horen ook compensatiekosten 
van o.a. watervoorzieningen. Deze voorzieningen hoeven niet noodzakelijk in het te 
ontwikkelen gebied te liggen. Ook de kosten van voorzieningen buiten het gebied waar een 
gebied profijt van heeft kunnen door de gemeente worden verhaald. 
 
De gemeente kan de grondexploitatiekosten verhalen door in een privaatrechtelijke 
overeenkomst afspraken te maken over de betaling van een bijdrage in de kosten. In een 
dergelijke overeenkomst kan de gemeente eventueel ook zogenaamde locatie-eisen stellen. 
Dat betreft bijvoorbeeld eisen aan door een ontwikkelaar aan te leggen voorzieningen zoals 
wegen en waterpartijen. Voor zover de gemeente een overeenkomst sluit voorafgaand aan 
het vaststellen van een bestemmingsplan kan zij als er een basis is in de structuurvisie ook 
afspraken met ontwikkelaars maken over bijdrage aan zogenaamde ruimtelijke ontwikkeling. 
Hierbij kan gedacht worden aan natuurgebieden en landschapszones, die niet direct profijt 
opleveren voor het te ontwikkelen gebied maar waarvoor een ontwikkelaar wel bereid is een 
bijdrage te betalen. De Gew biedt daarnaast de mogelijkheid om langs publiekrechtelijke weg 
de grondexploitatiekosten op eigenaren te verhalen door eerst een exploitatieplan vast te 
stellen en vervolgens aan te verlenen bouwvergunningen financiële voorwaarde te stellen 
(Deltares, 2009). 
 

3.5 Buitendijks beleid en MARE 

3.5.1 Oefenen met meerlaagsveiligheid 
 
In het thema Stad in het Water werken we in MARE aan het omgaan met 
overstromingsrisico’s in stedelijke ontwikkeling. Dordrecht is letterlijk een stad in het water; 
een eiland omringd door rivieren. Delen van de stad liggen buitendijks, onbeschermd door 
dijken: een deel van de historische binnenstad, industriegebieden, natuurgebieden als de 
Biesbosch en woonwijken, waaronder de nieuw aan te leggen wijk de Stadswerven. Het 
grootste deel van de stad is omringd door dijkring 22 en ligt dus binnendijks. ‘Stad in het 
Water’ oefent met de nieuwe meerlaagsveiligheid benadering om te werken aan een veilige 
en aantrekkelijke stad. 
 
Bij De Stadswerven, een nieuw te ontwikkelen gebied, oefenen we buitendijks met de 2e en 
3e veiligheidslaag. Traditioneel ligt de nadruk in Nederland op de eerste veiligheidslaag; 
preventie om overstromingen te voorkomen met bijvoorbeeld dijken. Tijdens de planvorming 
voor De Stadswerven heeft Dordrecht al ervaring opgedaan met het denken in de tweede en 
derde veiligheidslaag, respectievelijk ruimtelijke ordening en rampenbeheersing. De 
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Stadswerven ligt immers buitendijks, omgeven door rivieren met wisselende waterstanden 
door eb en vloed. In de traditie van de stad is de wens met de fysieke inrichting van de 
Stadswerven het water op te zoeken in plaats van de stad ervan af te keren. Hierdoor doen 
zich nieuwe mogelijkheden voor om interessante en dynamische woon en leefmilieus te 
ontwikkelen die inspelen op de unieke kwaliteit van Dordrecht. Enkele voorbeelden: centraal 
in het plan kan een dijklichaam komen te liggen met een hoogte van 5.00 + NAP. Door vanaf 
de hoger gelegen as naar het water te kunnen lopen wordt de beleving en zichtbaarheid van 
het water sterk vergroot. En op deze manier ontstaat een veilige route bij extreem hoge 
waterstanden. 
 
Ook voor de andere buitendijkse gebieden (oude haven, hoger gelegen flanken, Biesbosch) 
is in de pilot Meerlaagsveiligheid bekeken welke maatregelen in de drie lagen het meest voor 
de hand liggen. Deze inzichten worden gerapporteerd aan deelprogramma’s Veiligheid, N&H 
en Rijnmond-Drechtsteden. 

3.5.2 Aanhaken bij lopende beleidstrajecten en programma’s 
 
Momenteel zijn er vele beleidstrajecten, onderzoeken en programma’s op het gebied van 
buitendijks beleid. De belangrijkste zijn in voorgaande paragrafen toegelicht. Belangrijk is dat 
partners in het MARE traject aangehaakt blijven en de nieuwste ontwikkelingen blijven 
volgen, zodat dit toegepast kan worden op de Dordrechtse situatie. Dit betreft in ieder geval 
de volgende trajecten: 

- Deltaprogramma; 
- Risicoafwegingskader Provincie Zuid Holland. 
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4 Uitwerking beleidsactiviteiten MARE  

4.1 Totaaloverzicht beleidstrajecten 
Met de opsomming die in voorgaande hoofdstukken is gemaakt van relevante beleidskaders, 
wet- en regelgeving en overige instrumenten voor het MARE project, komen we tot een 
redelijk compleet overzicht van trajecten waar MARE op kan aanhaken. Vanuit MARE kan 
hier zowel agenderend, als actief participerend op worden aangehaakt. 
  
In onderstaand figuur is deze opsomming van beleidstrajecten en -instrumentarium 
gevisualiseerd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de twee thema’s waar MARE zich op 
richt: Water In de Stad (WIS) en Stad In het Water (SIW). 
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Figuur 7: Overzicht relevante beleidskaders (wit), prioritaire beleidtrajecten (rood), wet- en regelgeving (blauw) en 
overige toepasbare instrumenten (groen) voor MARE 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de activiteiten die MARE in werkpakket 4 oppakt, om een 
bijdrage te kunnen leveren aan de hiervoor beschreven beleidstrajecten. 
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4.2 Bijdragen vanuit werkpakket beleid 
 
MARE biedt interessante mogelijkheden om uitwerking te geven aan bestaande en nieuwe 
beleidstrajecten en –concepten, zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de activiteiten die vanuit het werkpakket beleid opgepakt 
worden, om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.  
 
De notie is daarbij van belang dat het totale wettelijke kader inclusief de drie eerder 
genoemde beleidssectoren (RO, water en veiligheid) vrij complex is. MARE biedt de 
mogelijkheid om de ontwikkelde ontwerp strategieën te toetsen aan dit wettelijke kader, aan 
de hand van de demonstratieprojecten. MARE kan ook inzicht bieden in de vraag waar de 
belangrijkste instrumentele aangrijpingspunten liggen om uitvoering te brengen aan het 
veiligheidsbeleid en waterbeleid, met de ontwerpen als uitgangspunt. De inzet zou moeten 
zijn om juist de instrumenten op het gebied van RO, Water en veiligheid (Crisismanagement) 
op een gelijkwaardige manier mee te nemen. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de activiteiten in MARE in 2010 en 2011, 
die hier op ingaan. Hierbij is wederom onderscheid gemaakt in de thema’s water in de stad 
(WIS) en stad in het water (SIW). 
 
Tabel 2: Voorziene activiteiten voor MARE Werkpakket Beleid 

Thema Bijdrage leveren aan: 
Meerlaagsveiligheid verankeren in beleid en regelgeving van de 
gemeente en andere partijen 

Implementatie ROR in Dordrecht  verkenning 

Stad in het water 
(SIW) 

Buitendijkse activiteiten in beleid verankeren 

Knikpuntenmethode verankeren in beleid Water in de stad 
(WIS) Vereniging oppervlaktewater- en rioolwatersysteem 

 
Afhankelijk van de vragen en dilemma’s die uit de demonstratieprojecten naar voren zijn 
gekomen, zijn deze activiteiten ingevuld. 
 

4.3 Stad in het Water (SIW) 

4.3.1 Meerlaagsveiligheid 
 
Het Rijk stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van het meerlaagsveiligheid principe aan de 
hand van een aantal gebiedspilots, gericht op het verbeteren van de veiligheid in 
gebiedsgerichte ontwikkelingsprocessen. Dit is onderdeel van het Delta Deelprogramma 
Veiligheid. De uitwerking vindt plaats onder regie van de regionale overheden (provincies en 
waterschappen) waarbij het rijk actief participeert.  
 
Met de pilot Dijkring 22, is MARE verbonden aan de gebiedspilot en tegelijkertijd dus ook aan 
het Delta deelprogramma Veiligheid. Vanuit WP4 wordt met deze pilot meegedacht en op 
basis hiervan worden de beleidsopgaven voor de gemeente Dordrecht geïdentificeerd. MARE 
levert een notitie aan DPRD met wat de meest risicovolle plaatsen in Dordrecht zijn, als input 
voor hun probleemanalyse. Daarnaast resulteert deze pilot in een rapport, waarbij 2 
hoekpunten van toekomstige varianten zijn onderzocht:  

1. Afsluitbaar open aan zeezijde/huidige situatie (binnen en buitendijks); 
2. Afsluitbaar open aan zee en rivierzijde (alleen binnendijks) worden onderzocht. 
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Scenario’s voor zeespiegelstijging die hierbij gebruikt worden zijn belangrijke input. 
Onderstaande tabel 3 geeft een samenvatting van de maatgevende rivierafvoeren en 
zeespiegelstijging die wordt gehanteerd in de verkenning van DPRD. Bij de rivierafvoer wordt 
altijd uitgegaan van ‘aftoppen’ (overstromingen in Duitsland). 
 
Tabel 3:     Samenvatting klimaatscenario's verkenning Rijnmond-Drechtsteden. 
Zichtjaar Maatgevende rivierafvoer 

Rijn [m3/s] 
Maatgevende rivierafvoer 

Maas [m3/s] 
Zeespiegelstijging 

[m] 
2050 17.000 3739 0,35 

2100 18.000 3974 0,85 

2100 18.000 3974 1,30 

 
Uitwerking van de strategieën voor bovengenoemde 2 hoekpunten vindt plaats door per 
variant maatregelen in hun onderlinge samenhang te verbeelden. Maatregelen in laag 1, 2 en 
3 worden ingezet om het risico op schade en slachtoffers in het gebied laag te houden. 
Verschillende alternatieven kunnen daarbij naast elkaar worden gezet. De vragen die daarbij 
worden gesteld zijn: Wat wordt met de maatregel(en) beoogd, wat is het doel? Wat is 
daarvoor nodig, welke voorwaarden gelden? Wat is de samenhang tussen de verschillende 
lagen? De alternatieven worden met elkaar vergeleken op basis van veiligheid (slachtoffers 
en schade), kosten (investeringskosten en waterveiligheid) en ruimtelijke kwaliteit. Het doel 
voor MARE is om met de resultaten van dit project te onderzoeken in hoeverre een 
hoogwaterstrategie voor het Eiland van Dordrecht opgesteld kan worden. Daarmee wordt een 
gewenst eindbeeld bedoeld van een zelfredzaam, waterveilig Eiland van Dordt. Ook wordt 
aangegeven hoe dit eindbeeld dan bereikt kan worden. De resultaten hiervan worden vorm 
gegeven in een zogenaamd Dynamisch Masterplan. 
 
Ook moeten de bestuurlijke arrangementen voor meerlaagsveiligheid inzichtelijk worden 
gemaakt. Is het nu al mogelijk om het meerlaagsveiligheid principe te gebruiken en daarmee 
een bepaald overstromingsrisico te behalen, ofwel een overstromingsrisico dat vergelijkbaar 
is met de huidige norm op basis van de kans? Aan de hand van de case Voorstraat zal deze 
vraag worden beantwoord. Voor de maatregelen die in de 1e, 2e en 3e laag (technisch) 
mogelijk zijn, inventariseren we of deze ook nu al kunnen worden vastgelegd en uitgevoerd 
op basis van de bestaande juridische en beleidsmatige instrumenten. Het uitgangspunt bij dit 
onderzoek is een extreme situatie waarbij golfoverslag plaatsvindt (overstroming, 
wegpompen). Waterveiligheid is daarbij geen discussiepunt, want er is alleen sprake van 
wateroverlast.  
 
Dit onderzoek levert in ieder geval input voor de quick scan van de 1e generatie 
oplossingsrichtingen van DPRD. Daarnaast leveren de hierboven genoemde analyses ook 
input voor de 2e generatie oplossingsrichtingen van DPRD en de nieuwe normering. In het 
bijzonder dragen de criteria voor het “goed en gedragen” ontwerpen van 2e generatie 
oplossingen voor het Eiland van Dordrecht veel bij. 
 

4.3.2 Implementatie Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) in Dordrecht 
 
Binnen het werkpakket beleid wordt geëxperimenteerd met de overstromingsrisicokaarten en 
daarnaast gekeken of Dordrecht ‘ROR-proof’ is. In het rapport Overstromingsrisicozonering in 
Nederland (PBL, 2009) is het Eiland van Dordrecht ook als proefgebied gebruikt. Hiermee is 
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een basis gelegd om het concept verder te concretiseren naar uitwerkingsniveau, eventueel 
gekoppeld aan de ROR implementatie.  
 
Allereerst is voor deze beleidsvragen een inventariserende fase nodig, waarbij de laatste 
stand van zaken (zowel nationaal, als lokaal) van het implementatietraject van de ROR 
inzichtelijk wordt gemaakt. Ook de andere partnersteden binnen MARE hebben te maken met 
de implementatie van de ROR. MARE biedt de mogelijkheid om deze trajecten naast elkaar 
te leggen en via de LAA’s tot een intensieve uitwisseling en evaluatie te komen.  
 

4.3.3 Buitendijkse activiteiten 
 
Interessant zijn de beleidsdilemma’s waar het demonstratieproject Stadswerven mee (heeft) 
geworsteld en om dit project van verkenning, naar planvorming, richting uitvoering te 
brengen. De kritische succesfactoren, waarmee bij buitendijks bouwen rekening gehouden 
zou moeten worden bij het toepassen van meerlaagsveiligheid, zijn daarbij interessant. Via 
de werkgroep Buitendijks van de provincie Zuid-Holland en het Deltaprogramma vindt 
afstemming plaats over buitendijkse ontwikkelingen. 
 

4.4 Water in de Stad (WIS) 

4.4.1 Knikpuntenmethode verankeren in beleid 
 
MARE is een proeftuin voor het Delta Deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering . 
Proeftuinen bieden de mogelijkheid om in een concrete situatie, samen met alle betrokken 
partijen, een integrale en gebiedsgerichte benadering te onderzoeken. De methode van 
‘ontwerpend onderzoek’ staat hierin centraal. Doel is om deze stellingdoorbrekende en 
enthousiasmerende aanpak verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor ontwerpen met 
aandacht voor water, ondergrond en klimaat. Voor Wielwijk is daarom in opdracht van DPNH 
een set ontwerpprincipes voor de gebouwde en onbebouwde omgeving ontwikkeld, die de 
klimaatbestendigheid van de wijk vergroten. Dit kan een alternatief straatprofiel zijn, maar ook 
een gebouwdetail of een voorstel dat bewoners kunnen toepassen in hun tuin. De 
ontwerpvoorstellen zijn enerzijds praktisch toepasbaar in Wielwijk en passend bij de 
specifieke context van de wijk en de herstructureringsopgave. Anderzijds zijn ze als principe 
breder bruikbaar in andere wijken en steden.  
 
Daarnaast, en belangrijk onderdeel van het werkpakket beleid, wordt de potentie van de 
knikpuntenanalyse onderzocht als beleidsinstrument om herstructureringswijken 
klimaatbestendig te maken. De vraag is op welke manier de knikpuntenanalyse als nieuw 
beleidsinstrument ingezet kan worden en kan bijdragen aan het uitvoeren van beleid op rijks, 
waterschap of gemeentelijk niveau en ook op welke manier het demonstratieproject Wielwijk 
daar input voor kan leveren. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
30 
 

Overzicht van relevante beleidstrajecten voor MARE 
 

1203851-000-VEB-0006, Versie 1, 22 december 2011, definitief 
 

 
Toelichting op de Knikpuntenanalyse 
Een knikpunt of omslagpunt wordt gedefinieerd als het moment waarop het huidige waterbeheer en/of –
beleid heroverwogen zal moeten worden als gevolg van klimaatverandering. De knikpuntenbenadering is in 
principe onafhankelijk van klimaat scenario’s, maar geeft bijvoorbeeld aan bij welke zeespiegelstijging, afvoer 
en/of neerslag huidige strategieën niet meer voldoen. Klimaatscenario’s worden vervolgens gebruikt om de 
bandbreedte aan te geven tussen het moment waarop op zijn vroegst, of op zijn laatst begonnen moet 
worden met de implementatie van een alternatieve strategie. 
 
De knikpuntenbenadering (Tipping Point Analysis) is een bottom-up benadering, waarbij de kwetsbaarheid 
ofwel de robuustheid van een systeem wordt bepaald. Deze methode is in Dordrecht toegepast in de 
herstructureringswijk Wielwijk. Met deze methode is bepaald in hoeverre deze wijk klimaatbestendig is met 
het huidige riolering- en oppervlaktewatersysteem. Ook is bepaald welk scala aan maatregelen inzetbaar is 
om de robuustheid van de wijk te verhogen (aanpassingspotentieel). Er is gewerkt met klimaatscenario’s van 
KNMI 2006. 
 
Deze bottom-up benadering is een nieuwe manier om inzicht te krijgen in de wateropgave in stedelijk gebied 
en om te gaan met een onzekere toekomst. Het biedt gemeenten een handvat om een afgewogen keuze te 
maken voor kostbare lange termijn investeringen, zoals onderhoud en vervanging van het rioleringssysteem. 
Gemeenten kunnen hun middelen met deze methode efficiënter en gerichter inzetten; niet onbelangrijk in 
tijden van crisis. 
 
Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gaat echter uit van Predict Then Adapt (PTA) aanpassing van 
het watersysteem aan toekomstscenario’s. Dit is een voorspellende methode, die goed werkt onder stabiele 
omstandigheden. Een nadeel hiervan is dat nu moet worden omgegaan met onzekerheden als gevolg van 
klimaatverandering. Scenario’s wisselen nu snel en de daadwerkelijke effecten van klimaatverandering zijn 
moeilijk (onmogelijk) nu te voorspellen. Werken met toekomstscenario’s kan leiden tot wellicht overbodige 
investeringen in een watersysteem. Met de Tipping Point Analysis (TPA) wordt niet het toekomstbeeld maar 
het huidige systeem als basis genomen om te bepalen hoe klimaatbestendig een gebied is. Investeringen 
kunnen meer op maat/gespreid in de tijd worden genomen, afhankelijk van daadwerkelijke effecten van 
klimaatverandering. Dit is financieel aantrekkelijker, maar biedt ook betere kansen om aanpassingen aan het 
watersysteem te koppelen aan vergroten van ruimtelijke kwaliteit. 
 
Bij dit onderwerp spelen de volgende vragen: 
- De link met het nieuwe Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Hoe kan er vanuit het 

NBW worden omgegaan met klimaatverandering en omgegaan met bijbehorende 
onzekerheden? Kan de knikpuntenanalyse worden toegepast, waarbij niet het 
toekomstbeeld maar het huidige systeem als basis wordt genomen om te bepalen hoe 
klimaatbestendig een gebied is? 

- Hoe kan beleidsmatig worden vastgelegd dat een knikpuntenanalyse kan worden 
toegepast in tegenstelling tot de PTA methode? Of is een eventuele derde methode aan 
te wijzen en in beleid te verankeren? Op welke manier kunnen de koepelorganisaties 
(IPO, VNG en UvW) een bijdrage leveren om de knikpuntenanalyse als instrument toe te 
passen? 

 
Met verkennende gesprekken met experts op dit gebied, en samen met stakeholders zoals 
STOWA en Rioned zijn deze vragen opgepakt. De resultaten hiervan zijn naast een 
rapportage voor DPNH ook verwerkt in een overkoepelde rapportage over water in de stad. 
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4.4.2 Vereniging van oppervlakte- en rioolwatersystemen 
 
Voor berekeningen aan het riool- en oppervlaktewatersysteem gelden verschillende 
uitgangspunten. Voor rioolsystemen is klimaatverandering niet of nauwelijks meegenomen in 
berekeningen. In de Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP+ conform de Wet gemeentelijke 
watertaken) moet als vernieuwend element naast oppervlaktewater, ook hemelwater en 
grondwater worden meegenomen. Momenteel wordt echter nog weinig gekeken naar de interactie 
tussen riool en oppervlaktewater, terwijl deze systemen toch sterk met elkaar samenhangen. 
Maatregelen in deze systemen kunnen ook een positieve of negatieve invloed hebben op 
ruimtelijke kwaliteit. De vragen die naar voren komen in het demonstratieproject Wielwijk zijn: 
- Is de robuustheid van verschillende systemen (riool, oppervlaktewater) te verenigen?  
- Hoe kan worden omgegaan met de interactie tussen deze systemen?  
- Is het robuust maken van het watersysteem ook te verenigen met de ruimtelijke ordening? 
 
Deze vragen zijn zoveel mogelijk in samenhang met elkaar opgepakt, omdat hier dezelfde 
stakeholders (in stedelijk waterbeheer) aan tafel zitten. De resultaten zijn naast een 
rapportage voor DPNH ook verwerkt in een overkoepelde rapportage over water in de stad. 
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voor Klimaat (ARK) / Ruimte voor de Rivier / AMvB’s  
Toezicht op de bouwverordeningen 

Rijkswaterstaat  
centrale staf / 
Waterdienst 

Uitvoering / Coordinatie / Advisering Hoogwaterbeschermingsprogramma / Voorschrift 
Toetsen op Veiligheid / Hydraulische Randvoorwaarden 
Verdringingsreeks laagwater 

Inspectie V&W Controle van uitvoering Landelijke Rapportage Toetsing, Evaluatie Tweede 
Toetsronde 

Rijkswaterstaat 
(Dienst Zuid-
Holland) 

Uitvoering / Vergunningverlening / 
Handhaving / Advies / 
Toetsing/opppertoezicht 
waterstaat/calamiteitenplannen 

Maatgevend hoogwater (MHW) / 
Stormvloedwaarschuwingsdienst /  
WVO vergunningverlening / vergunningverlening voor 
onttrekkingen en lozingen op rijkswateren / begeleiding 
wegverkeer en scheepvaart / afvoer water en ijs / 
toevoer van water (verdringingsreeks) / Beheer 
Haringvlietsluizen en Maeslantkering / Beheer 
verbindende waterkeringen tussen dijkring 14 en 
dijkring 18/19  

Ministerie 
Binnenlandse 
Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Wetgeving / Beleidsontwikkeling / EU 
regelgeving op het gebied van veiligheid  
(nieuwe regels beïnvloeden / 
vastgestelde regels implementeren) 

Taskforce Management Overstroming (TMO) / 
Verzekerbaarheid / Rampenbestrijding / 
Veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding/ Wet Rampen 
en Zware Ongevallen 

Ministerie 
Economische 
zaken, landbouw 
en Innovatie 

Wetgeving / Beleidsontwikkeling / EU 
regelgeving op het gebied van 
landschap en natuur(nieuwe regels 
beïnvloeden / vastgestelde regels 
implementeren) 

Natura 2000 / EU Vogel- en Habitatrichtlijn / 
Ecologische hoofdstructuur / Toelating 
Bestrijdingsmiddelen / Mestbeleid 

Regionale overheid 
Provincie Zuid-
Holland 

Ruimtelijke inrichting / Regierol 
gebiedsprocessen / Invulling landelijk 
beleid / Toezicht op waterschappen / 
regionale waterkeringen 

Provinciale StructuurVisie / Verordening regionale 
keringen / Compartimenteringsstudie / Programma 
waterveiligheid kwetsbare gebieden / Opstellen 
Streekplannen / Toetsing Bestemmingsplannen 
gemeenten/ Toetsing peilbesluiten en 
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waterbeheersplannen / toezicht op de 
veiligheidsregio’s/provinciaal beleid buitendijks 

Veiligheidsregio Onderlinge afstemming garantie 
veiligheid burgers 

Calamiteiten- en evacuatieplannen / Afstemming 
risicocommunicatie / multidisciplinaire opleiding en 
oefenplannen / bestrijding van gemeentegrens-
overschrijdende calamiteiten en rampen 

Lokale overheid   

Waterschap 
Hollandse Delta 

Keur en Legger / Beheerregisters / 
Peilbesluiten / Watertoets / 
Beleidskaders 

Beheer waterkwantiteit en kwaliteit, beheer 
waterkeringen en wegen  
Toetsen van waterkeringen / Versterken van de 
waterkeringen / Vergunningverlening en handhaving / 
Zuiveren van afvalwater / preparatie en repressie van 
waterstaatkundige calamiteiten (incl. opleiden en 
oefenen) / advisering tav ruimtelijke plannen 
(watertoets) / opstellen van beleidskaders en –regels op 
het gebied van de waterhuishouding (incl. zuivering), de 
waterkeringen en de wegen 

Gemeente 
Dordrecht 

Kwaliteit leefomgeving / Vergunningen Bestemmingsplan / Bouwvoorschriften / 
Risicocommunicatie met de burger  

 Coordinatie Rampen en Zware 
ongevallen 

Burgemeester heeft opperbevel ingeval een ramp of 
ongeval of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan 

Private partijen   
Bewoners / 
Belangengroepen 

gebruiker ten behoeve van 
wonen/werken en recreëren / 
belastingbetaler / kiezer / 
vergunninghouder / omwonende  

Inspraak, participatie in besluitvormingsproces / 
belastingbetaler / kiezer / geïnteresseerde /  

Bedrijven Kwaliteit leefomgeving, gebruiker van 
het gebied tbv werken / belastingbetaler 
/ vergunninghouder /  

Inspraak, participatie in besluitvormingsproces / 
initiatiefnemer / financier / betroffene /  
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