
Handreiking
Borging van waterveiligHeid Bij 

niet-primaire keringen

doel toelicHting afwegingen
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stap 4
voorstel Borgen waterveiligHeid

Bescherming tegen overstroming (preventie) staat nog steeds 

voorop als belangrijkste middel om de waterveiligheid te borgen. 

Bij de keuze van de meeste doelmatige wijze van borgen streven 

wij, waar mogelijk, naar deregulering.

welke borgingsmethode is gezien het maatschappelijk belang 

het meest doelmatig:

Opnemen als overige kering in de legger (waterschap).

Opnemen als regionale kering in de provinciale verordening 

(provincie).

Uitvoeren van gevolgen-beperkende maatregelen (MLV, laag).

Vastleggen van evacuatieplannen (MLV, laag 3).

Combinatie van 1 of 2 met 3 en/of 4.

relevantie vragen kunnen zijn:

•  Wat zijn de functies van de kering, waaronder medegebruik?

• Zijn er waterstaatkundige kunstwerken? Denk aan sluizen,  

 gemalen, molens of belangrijke inlaten.

• Hoe ziet het te beschermen gebied eruit? Is er sprake van

 landelijk of stedelijk gebied? Liggen er LNC-waarden in?

• Wat is de functie van het watersysteem? Denk aan recreatie- 

 vaart of beroepsvaart.

• Liggen er risicovolle objecten zoals een nutsvoorziening, 

 ziekenhuis, musea, bovenregionale industrie met milieueffecten  

 en/of hoofdinfrastructuur

• Zijn er toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied?

Er wordt relevante informatie verzameld over de kering en het 

bijbehorende watersysteem. Er kan hiervoor onder meer gebruik 

worden gemaakt van leggers, beheerregisters, peilbesluiten en 

andere beleidsdocumenten van het waterschap.

Voor informatie over de directe omgeving van de kering (het te 

beschermen gebied) kan onder meer gebruik gemaakt worden van 

de risicokaart, ruimtelijke plannen en de functiekaart bodem.

een beeld krijgen van:

• de kering;

• de functie van de kering in het watersysteem;

• de historische context van de kering;

• de directe omgeving van de kering.

is een indicatie te geven van:

• De omvang van de overstroming (regionaal/lokaal)?

• Overstromingsduur en hersteltijd.

Op basis van beschikbare kaartbeelden en overstromingsscenario’s 

wordt inzicht verkregen in de mogelijke omvang en diepte van de 

overstroming.

Het krijgen van een realistisch beeld van de omvang van een 

(mogelijke) overstroming

Met de gegevens uit de vorige twee stappen het (regionaal) 

maatschappelijk belang van de kering bepalen.

Beoordelen op welke wijze de waterveiligheid van het gebied het 

best geborgd kan worden.

Beoordelen wat de maatschappelijke impact is van een over-

stroming. Hierbij wordt niet alleen naar schade (1) gekeken, 

maar ook naar andere relevante effecten. Om specifieke belangen 

op een evenwichtige manier te kunnen afwegen, kunnen ook 

andere organisaties zoals Rijk, gemeenten, veiligheidsregio’s en 

netbeheerders worden betrokken.

denk hierbij aan overwegingen zoals:

• uitval van infrastructuur (bijvoorbeeld stremming        

 treinverkeer);

• omvang schade en gevolgschade;

• inschatting getroffenen en/of slachtoffers;

• onderlopen risicovolle objecten;

• schade aan LNC-waarden;

• gevolgen van de uitval van het watersysteem;

• gevolgen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Of een niet-primaire kering in de provinciale verordening als 

regionale kering wordt opgenomen, wordt bepaald door het 

belang en de functie van de kering: het (regionaal) maat-

schappelijk belang. Een doelmatige aanpak staat hierbij voorop.

Met de bouwstenen uit deze handreiking wordt een voorstel tot 

aanpassing van de kaart regionale keringen bij de provinciale 

verordening onderbouwd. Op basis van nieuwe inzichten kan de 

status van een kering worden heroverwogen.

Waterschap en provincie bepalen met elkaar welke aanpak 

waterveiligheid voor een gebied het meest doelmatig is, gezien 

vanuit een breed maatschappelijk belang.

stap 1
 feiten verzamelen

(Her)waardering kering

stap 2
omvang van een (mogelijke) overstroming

stap 3
maatscHappelijke Belangen afwegen
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toelicHting Bij 
de Handreiking

deze handreiking geeft richting aan de bestuurlijke afweging 

of een niet-primaire kering als regionale kering wordt opgeno-

men in de provinciale verordening.

via het doorlopen van een aantal stappen kunnen provincie en 

waterschap in samenspraak aangeven hoe men de waterveilig-

heid wil borgen. dit gebeurt veelal op basis van bestaande 

informatie uit leggers, risicokaart, algemene Hoogtekaart 

nederland (aHn) en/of landelijk informatiesysteem water en 

overstromingen (liwo). een doelmatige en efficiënte aanpak 

staat hierbij voorop.

Hoe ziet de aanpak eruit? 4 stappen

Verzamelen van feiten over de functie van de kering, het 

watersysteem en de omgeving waarin de kering ligt.

Het in beeld brengen van de omvang van een mogelijke 

overstroming: welk gebied wordt getroffen en wat is de 

overstromingsdiepte?

Het in beeld brengen van de maatschappelijke impact van 

een overstroming met de gegevens uit stap 1 en 2.

Bepalen hoe de waterveiligheid het best geborgd kan wor-

den.

wat zijn regionale keringen?

Regionale waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen 

die in de provinciale verordening zijn opgenomen en waar-

voor een veiligheidsnorm is vastgelegd. De aanwijzing als 

regionale waterkering en de norm daarvoor, wordt bepaald 

door het belang en de functie van de kering, veelal op regio-

naal schaalniveau. Het belang en de functie van een regiona-

le kering worden door waterschap en provincie in een geza-

menlijk proces bepaald.

een nieuwe visie op regionale keringen

Deze handreiking sluit aan bij het gedachtengoed van de 

nieuwe visie op regionale keringen uit 2016, getiteld ‘Verder 

bouwen op een goed fundament’. Deze publicatie is te vin-

den op stowa.nl | publicaties.

De visie, ontwikkeld door IPO en de Unie van Waterschappen, 

stelt enkele belangrijke thema’s aan de orde, die de komende 

jaren nader onderzocht worden. De omgeving waarin de 

kering ligt, bodemdaling en klimaatverandering hebben 

invloed op regionale keringen. Dit maakt een strengere afwe-

ging van de kosten en baten voor het in standhouden van 

regionale keringen noodzakelijk.
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stap 4
voorstel Borgen waterveiligHeid

In deze stap wordt de borging van de waterveiligheid voorgesteld 

welke gezien het maatschappelijk belang het meest doelmatig 

is. Het is niet altijd nodig om de kering als regionale kering in 

de provinciale verordening op te nemen. Soms is borging via 

de legger van het waterschap afdoende. Ook kijken wij naar 

oplossingen volgens het principe van meerlaagse veiligheid.

Als eerste worden de feiten verzameld aan de hand van 

beschikbare (beleids)documenten. Met deze informatie wordt een 

beeld geschetst van de kering, de functie van de kering in het 

watersysteem en de directe omgeving van de kering.

Op basis van (model) instrumentarium wordt een beeld gevormd 

van de omvang van een ‘mogelijke’ overstroming. Indien er geen 

overstroming scenario’s zijn kan bijv. op basis van AHN een 

inschatting gemaakt worden.

Of een kering in de provinciale verordening wordt opgenomen 

wordt bepaald door het belang en de functie van de kering:

de mate van het (regionaal) maatschappelijk belang. We kijken 

niet alleen naar de schade in het getroffen gebied (1) maar ook 

naar andere gevolgen zoals de maatschappelijke ontwrichting bij 

een overstroming.

Wordt de kering als regionale kering in de verordening opgeno- 

men dan volgt een apart (rekenkundig) normeringsproces. Het 

bepalen van de veiligheidsnorm valt buiten deze handreiking.

(Her)waardering kering

stap 3
maatscHappelijke Belangen afwegen

stap 2
omvang van een (mogelijke) overstroming

stap 1
 feiten verzamelen

In deze stap wordt bekeken wat de gevolgen zijn van de

overstroming op het te beschermen gebied. Hierbij wordt de

(maatschappelijke) impact van een mogelijke overstroming

in een gebied beoordeeld, waarbij niet alleen naar schade

(1) maar ook naar overige effecten wordt gekeken.

0ok eventuele toekomstige ruimtelijke - en beleidsontwik-

kelingen kunnen in de afweging worden meegenomen, evenals de

de kosten voor beheer en onderhoud van de kering. 


