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Beslisboom waterrobuust (her)inrichten

Ontwikkeld door Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering - werkgroep 
Waterrobuust herontwikkelen (WHO) – najaar 2013.

Uitleg
Deze beslisboom is ontwikkeld als hulpmiddel bij de locatiekeuze van een concrete ruimtelijke ontwikkeling. 
Met behulp van de beslisboom kunnen één of meer alternatieve locaties afgewogen worden op het aspect 
waterveiligheid.

De beslisboom is bedoeld als eerste indicatie van de geschiktheid van een locatie voor een specifieke 
ruimtelijke functie. Het assisteert bij de eerste afweging van het gevaar voor overstroming van een locatie 
versus de kwetsbaarheid van een functie. 

Dit instrument richt zich bewust op slechts één van de vele aspecten – waterveiligheid – die een rol spelen bij 
een locatiekeuze en het gebruikt landsdekkend beschikbare informatie. In bijna alle concrete gevallen zal het 
gebruik van deze beslisboom gevolgd worden door een nadere analyse van lokale omstandigheden, aard van 
de te realiseren functie(s), mitigerende maatregelen. Deze nadere waterveiligheids-analyse is input voor de 
uiteindelijke integrale afweging van alle aspecten.

Deze beslisboom is onderdeel van de handreiking Ruimtelijke Adaptatie. De informatie waarnaar verwezen 
wordt is te vinden op deze website, evenals andere hulpmiddelen die van dienst kunnen zijn bij de nadere 
analyse.

De beslisboom
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Toelichting

1. In welke risicozone ligt het te ontwikkelen gebied? 
In het kader van het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering zijn landsdekkende 
risicozoneringskaarten opgesteld, die in vijf klassen het gevaar voor overstromen weergeven. De 
classificering is gebaseerd op informatie die is verzameld in het kader van de Europese Richtlijn 
Overstromingsrisico’s en betrekt diverse parameters die bijdragen aan het gevaar voor of van 
overstromen: kans op een dijkdoorbraak, de diepte, de snelheid van overstromen, de kans op 
slachtoffers en schade, etc. De gevarenzoneringskaart, waarop deze beslisboom is gebaseerd, is 
beschikbaar in de Handreiking Ruimtelijke Adaptatie en is in het klein opgenomen als bijlage A in dit 
document. 

2. Zijn er functies kwetsbaar? 
Ter ondersteuning van de beantwoording van deze vraag is er een overzicht van vitale en kwetsbare 
functies opgesteld, waarin de kwetsbaarheid van diverse ruimtelijke functies is geschat op de aspecten 
dodelijke slachtoffers, economische schade, verlies van onvervangbare waarden en vervolgrisico’s van 
overstroming. Het is bijlage B in dit document. 
 
Het overzicht van vitale en kwetsbare functies heeft niet de ambitie volledig te zijn, of op elke situatie 
toepasbaar. Het is bedoeld als aanzet voor een zorgvuldige lokale inschatting van de reële 
kwetsbaarheid van een object of functie voor overstromen. Het doel is wel deze lokale inschatting 
expliciet te maken en vast te leggen. 

3. Kunnen kwetsbare functies in een andere zone? 
Wanneer een kwetsbare functie is voorzien in een gevaarlijk gebied, dient zich de vraag aan of er geen 
alternatieve locaties beschikbaar zijn, die uit waterveiligheidsoogpunt minder gevaar opleveren. Het 
antwoord op deze vraag kan ‘nee’ zijn, zolang – wederom – de onderbouwing van dit antwoord wordt 
vastgelegd. 

4. Analyse, strategie en maatregelen 
Na het doorlopen van de beslisboom volgt in alle gevallen het gebruikelijke ruimtelijke planproces 
waarin, door gebruik te maken van deze beslisboom, het aspect waterveiligheid een volwaardige positie 
kan innemen. In dit proces worden risico’s nader onder de loep genomen en kunnen mogelijke 
maatregelen om het risico te verminderen beoordeel worden op hun werking en kosten.
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Bijlage A  Risicozoneringskaart
Gevarenzoneringskaart na realisatie van de nieuwe waterveiligheidsnormen uit het Deltaprogramma
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Gevarenzoneringskaart na realisatie van het huidige hoogwaterbeschermingsprogramma (situatie 2015)
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In grijs aangegeven zijn de ruimtelijke functies waar waterrobuuste (her)ontwikkeling primair zal worden aangestuurd via 
de sectorale lijn. In oranje is aangegeven welk kwetsbaarheidsaspect voor elke ruimtelijke functie als bepalend wordt 
gezien. Dit is gebruikt om de specifieke ruimtelijke functies in een overzicht te plaatsen (zie hoofdtekst notitie).

Legenda
XX zeer groot

X groot

- mogelijk, maar niet groot wordt primair via landelijk sectorbeleid gestuurd

0 niet relevant Bepalend aspect kwetsbaarheid

Hoofdgroep
ruimtelijke functies

Specifieke ruimtelijke functies Slacht-
offers

Econo-
mische 
schade

Onver-
vangbare 
waarden

Indirecte gevolgen 
voor milieu, 
menselijke gezond-
heid of maatschap-
pelijke ontwrichting 
(vitale infra)

Vitale infrastructuur

Chemisch en nucleair: Chemisch BRZO-bedrijven x x 0 xx

Chemisch en nucleair: Nucleair Nucleaire installaties xx xx 0 xx

Drinkwater Transportnetwerk 0 x 0 x

Drinkwater distributienetwerk 0 x 0 x

Drinkwater Pompstations 0 x 0 x

Energie/  elektriciteit Hoofdtransportnet - xx 0 xx

Energie/  elektriciteit Regionaal transport en distributie-
net

- xx 0 xx

Energie/  elektriciteit Elektriciteitscentrales - xx 0 0

Energie/ aardgas Gasbronnen en behandeling 0 ? 0 ?

Energie/ aardgas Gasopslag 0 ? 0 ?

Energie/ aardgas Hoge druk-transportnet 0 xx 0 xx

Energie/ aardgas Regionaal distributienet en 
aansluitingen

0 x 0 xx

Gezondheidzorg/ noodfuncties Ziekenhuizen (2) xx x 0 0

Noodfuncties Crisiscentra - 0 0 xx

Noodfuncties Rampencommunicatie/ Rampen-
zenders

xx x 0 xx

Telecom/ ICT Openbaar netwerk (vast en mobiel) xx x 0 xx

Transport Rijkswegennet - xx 0 xx

Transport Hoofdrailnet 0 xx 0 -

Transport Nationale luchthavens/ havens 0 xx 0 -

Transport/ hoofdwegen Regionaal hoofdwegennet - x 0 xx

Waterbeheer Gemalen en spuien 0 x 0 xx

Bijlage B  Overzicht van ruimtelijke functies en een eerste kwetsbaarheidsbeoordeling daarvan

Onderstaande scoretabel is basis om specifieke functies toe te delen aan een categorie op basis van het meest zwaarwe-
gende kwetsbaarheidsaspect en handelingsperspectief. 
 
Er zijn vier kwetsbaarheidsaspecten onderscheiden: 

 - dodelijke slachtoffers
 - economische schade
 - verlies van onvervangbare waarden
 - vervolgrisico’s van overstroming (milieuvervolgschade, vervolgschade voor menselijke gezondheid)  

en maatschappelijke ontwrichting door keteneffecten bij vitale infra.
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Hoofdgroep
ruimtelijke functies

Specifieke ruimtelijke functies Slacht-
offers

Econo-
mische 
schade

Onver-
vangbare 
waarden

Indirecte gevolgen 
voor milieu, 
menselijke gezond-
heid of maatschap-
pelijke ontwrichting 
(vitale infra)

Overige functies

Agrarische functies Glastuinbouw/ intensieve 
veehouderij

- xx 0 0

Bedrijventerrein Bedrijventerrein (bruto) groter dan 
50 (?) ha

x xx 0 0

Bijzondere woonverblijven penitentiaire inrichtingen xx x 0 0

Bijzondere woonverblijven Zorginstellingen xx x 0 0

Chemisch en nucleair: Afvalwater Afvalwaterzuivering - x 0 x

Chemisch en nucleair: Afvalwater Rioleringsstelsel - x 0 x

Chemisch en nucleair: Chemisch Overige chemische bedrijven x x 0 x

Chemisch en nucleair: Infectueuze stoffen Laboratoria e.d. x x 0 x

Cultureel erfgoed Musea, depots 0 x xx 0

Cultureel erfgoed Kwetsbare monumenten 0 x xx 0

Gezondheidzorg Verpleeginrichtingen xx
x

0 0

Onderwijsinstellingen scholen
x

x 0 0

Onderwijsinstellingen dagverblijven x - 0 0

Recreatieve functies Recreatieverblijfsterreinen 
(permanent)

x x 0 0

Recreatieve functies Recreatieverblijfsterreinen (mobiel) x x 0 0

Stedelijk gebied Woongebied (bruto) groter dan 
100 (?) woningen

xx x 0 0

Telecom/ ICT Datacentra - xx 0 0

(1) producten, diensten en de onderliggende processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. Dat kan zijn omdat er sprake 

is van veel slachtoffers en grote economische schade, of als het herstel heel lang gaat duren en er geen reële alternatieven zijn, terwijl we deze producten en 

diensten niet kunnen missen”. Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 26 643, nr. 75.

(2) Ziekenhuizen behoren zowel tot bijzonder kwetsbare objecten (slachtoffers) als vitale infra (noodfunctie tijdens en na overstroming)


