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Voorkomen kan niet, 
voorbereiden wel
allemaal aan de slag
In de zomer van 2021 viel er een enorme hoeveelheid regen in het zuiden en midden van 
Limburg en ook in België en Duitsland. Er was veel schade en het raakte mensen emotioneel. 
De hoeveelheid regen was meer dan twee keer zo groot als wat er gemiddeld in een maand valt. 
Dit gaat vaker gebeuren, want het klimaat verandert. Hoe kunnen Nederlanders zich hierop 
voorbereiden? Dat is te lezen in het eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater; 
in deze publiekssamenvatting staan de hoofdlijnen.

Dit tweede en ook laatste advies van de beleidstafel heeft een duidelijke boodschap: schade 
door extreme regen kan ook in de toekomst niet altijd voorkomen worden, maar we kunnen 
ons er wel op voorbereiden. Dat vraagt inzet van elke vierkante meter ruimte én van iedereen – 
overheden, burgers en bedrijven. 

'Meerlaagsveiligheid' is de basis van het beleid voor waterveiligheid. Al in het eerste advies 
adviseerde de beleidstafel om dit principe toe te passen in de hele delta, dus ook in het 
regionaal watersysteem (het geheel van beken en waterlopen in een regio). We onderscheiden 
nu nog drie manieren ('lagen') om weerbaarder te zijn tegen wateroverlast: we proberen 
het te voorkomen, beperken de gevolgen en in geval van een crisis managen we die op de 
juiste manier. In dit eindadvies voegen we hier twee lagen aan toe: het bevorderen van 
waterbewustzijn en duurzaam ('klimaatrobuust') herstel. Straks meer hierover. 
 
Het is belangrijk om te weten wat de risico’s zijn bij extreme buien in een groot gebied en wat 
mogelijke cascade-effecten zijn: indirecte gevolgen van wateroverlast voor bijvoorbeeld de 
bereikbaarheid van het ziekenhuis. Om daar antwoorden op te geven adviseert de beleidstafel 
om 'bovenregionale stresstesten' uit te voeren. Over de uitkomst van die stresstesten wordt 
tijdens zogenoemde 'risicodialogen' besloten welke maatregelen nodig zijn in het watersysteem 
en in de ruimtelijke inrichting om de gevolgen van wateroverlast en klimaatverandering in 
een gebied zo goed mogelijk op te vangen. De huidige aanpak voor wateroverlast is vooral 
gericht op het halen van normen, vanaf nu zal het ook meer moeten gaan om het beperken 
van risico's en gevolgen, ook van extreme buien. Helemaal voorkomen kan niet, maar ons erop 
voorbereiden wél en dat vraagt iets van ons allemaal.

Een 'beleidstafel' is een tijdelijk programma van gezamenlijke overheidsorganisaties dat 
wordt ingericht op het moment dat zich een uitzonderlijke situatie voordoet, zoals vorig 
jaar de ramp in Limburg. De beleidstafel onderzocht in een korte tijd op welke manier het 
overheidsbeleid aangepast moet worden. Deelnemers aan de beleidstafel wateroverlast 
en hoogwater zijn de Rijksoverheid, het Waterschap Limburg, de Provincie Limburg, de 
Gemeente Valkenburg aan de Geul, de Deltacommissaris, de Unie van Waterschappen, 
het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De 
beleidstafel bracht in maart 2022 een eerste advies uit en in december 2022 het 
eindrapport, waar deze publiekssamenvatting onderdeel van uitmaakt. Meer informatie 
over de beleidstafel wateroverlast en hoogwater: www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2021/10/12/beleidstafel-wateroverlast-en-hoogwater.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/12/beleidstafel-wateroverlast-en-hoogwa
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/10/12/beleidstafel-wateroverlast-en-hoogwa
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Nederland bereidt zich al jaren voor op extreme neerslag, ook al vóór de ramp in juli 2021. Sinds 
2017 werken overheden samen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om, onder andere, de 
gevolgen van wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 2021 is een impulsregeling van 
kracht, om de uitvoering van maatregelen te versnellen. Gemeenten en waterschappen nemen 
al veel maatregelen tegen wateroverlast: plantsoenen die het water van de straat opvangen 
en door het hele land zijn wateropvanggebieden aangelegd. In Limburg zijn inmiddels 462 
waterbuffers gecreëerd om water dat valt tijdens neerslag tijdelijk in op te slaan. Deze 
maatregelen blijken echter niet voldoende om wateroverlast door extreem weer te voorkomen.

Meerlaagsveiligheid
De beleidstafel adviseerde in haar eerste rapport al om het principe van 'meerlaagsveiligheid' 
toe te passen in de hele rivierdelta in Nederland. Meerlaagsveiligheid betekent dat risico's op 
overstromingen en wateroverlast op verschillende manieren worden aangepakt. Oorspronkelijk 
bestaat het principe uit drie lagen: preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing. De 
beleidstafel adviseert om daar waterbewustzijn en klimaatrobuust herstel aan toe te voegen. 
Vanaf nu hanteren we dus vijf lagen. Aan de hand van deze lagen, zijn de adviezen van de 
beleidstafel in deze samenvatting geordend.

Nieuwe basislaag: stimuleren waterbewustzijn
Waterbewustzijn is belangrijk omdat extreme neerslag overal in Nederland vaker gaat vallen en 
overlast niet altijd kan worden voorkomen. Nederlanders moeten weten wat er kan gebeuren 
en zich bewust zijn van wat ze zelf kunnen doen. Om de risico’s te verkleinen en de schade en 
overlast te beperken. De beleidstafel adviseert daarnaast de mogelijkheid te onderzoeken van 
een waterlabel voor gebouwen (vergelijkbaar met een energielabel voor huizen).

De juiste taal en actiegericht
Waterbewustzijn ontstaat door de juiste taal te spreken. De informatie en verhalen die de 
overheid deelt met burgers en bedrijven, moeten aansluiten op wat bepaalde doelgroepen 
(bijvoorbeeld jongeren of ondernemers) belangrijk vinden. Het platform Ons Water ondersteunt 
overheden daarbij. Zie bijvoorbeeld deze video over het verhogen van het waterbewustzijn in 
de gemeente Land van Cuijk. In de informatie en verhalen staat actiegerichtheid voorop, want 
we moeten vooral dingen gaan doén. In het eindrapport noemt de beleidstafel een aantal 
dingen die de overheid met burgers en bedrijven wil gaan ondernemen. Zoals het gericht delen 
van informatie en verhalen, het aan jongeren aanbieden van excursies naar waterprojecten en 
watermusea, en het organiseren van pilots op het gebied van bescherming tegen wateroverlast 
met ondernemers.

Meerlaagsveiligheid 
 

Waterbewustzijn

                Preventie

          Gevolgbeperking

          Crisisbeheersing

                 Herstel

!

https://www.youtube.com/watch?v=VAQslZybvHo
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Laag 1: preventie
De bestaande dijken, gemalen, waterlopen en waterbergingen zijn belangrijk om de kans 
op wateroverlast en overstromingen te verkleinen. De beleidstafel adviseert om naast het 
bestaande waterbeheer, de volgende maatregelen in gang te zetten.
 
Sponswerking van de bodem verbeteren in stad en land
Het woord 'sponswerking' staat voor de mate waarin de bodem, net als een spons, water 
kan opnemen en vasthouden. Als we de sponswerking van de bodem verbeteren, wordt 
water tijdens een bui opgenomen in de grond en via het grondwater afgevoerd, wat helpt om 
wateroverlast te voorkomen. Ook helpt het om het grondwater op peil te houden in latere 
perioden van droogte. 
 
Water opslaan op de plek waar het valt vraagt om aangepast ruimtegebruik, zowel in bebouwd 
gebied als in landelijk gebied. Daarvoor adviseert de beleidstafel twee beleidsmaatregelen: 

1. Waterkwantiteit in Nationaal Programma Landelijk Gebied 
Dit is een programma van de overheid waarin door de provincies per regio wordt 
aangegeven hoe het landelijk gebied in Nederland toekomstbestendig wordt. De beleidstafel 
adviseert om het onderwerp waterkwantiteit daarbij nadrukkelijk mee te nemen.

2. Maatlat klimaatadaptieve bebouwde omgeving
De beleidstafel adviseert om de maatlat klimaatadaptieve bebouwde omgeving 
wettelijk vast te leggen. Dit is een instrument waarin wordt afgesproken hoe een gebied 
zo kan worden ingericht en bebouwd dat wateroverlast afneemt. Ook staat erin hoe 
het gebied en de inwoners beter bestand kunnen raken tegen hitte en droogte, hoe de 
waterveiligheid wordt bevorderd, de daling van de bodem wordt tegengegaan en de 
biodiversiteit zowel boven- als ondergronds toeneemt.

Gevolgen en risico’s onderdeel van de normering wateroverlast
Normeren betekent: vaststellen wat normaal en gewenst is en dat vastleggen in regels en 
voorschriften. De beleidstafel adviseert om bij het stellen van normen voor wateroverlast niet 
alleen te kijken naar de kans op wateroverlast en de hoogte van eventuele schade.  
Ook moet gekeken worden welke maatregelen nodig en wenselijk zijn, in de wateren en in 
de ruimtelijke inrichting, om de gevolgen van wateroverlast en klimaatverandering zo goed 
mogelijk op te vangen. Daarbij is de aard van het gebied randvoorwaarde. Zie bijvoorbeeld de 
aanpak in Limburg in deze video.

Elke schop in de grond moet bijdragen aan het verminderen van wateroverlast en het 
aanpassen van Nederland aan klimaatverandering.

Samenhang tussen hoofdwatersysteem en regionaal systeem cruciaal
Water stroomt van kleine beken en rivieren via de grote rivieren, zoals de Rijn en Maas, 
naar de zee. Samen heet dat ‘het stroomgebied’, de kleine beken en rivieren noemen we 
‘regionaal systeem’, de grote rivieren ‘hoofdwatersysteem’. Het 'regionaal systeem' en het 
'hoofdwatersysteem' zijn afhankelijk van elkaar. Als het gaat om waterveiligheid, moet dus het 
effect van extreme neerslag op het hele stroomgebied worden geanalyseerd. Door de juiste 
maatregel te kiezen kunnen overstromingen en overlast worden voorkomen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qT9De4zFb5E
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Laag 2: gevolgbeperking

Werken aan het beperken van de gevolgen
De beleidstafel adviseert om, omdat wateroverlast niet geheel te voorkomen is, normen te 
ontwikkelen voor het beperken van de gevolgen van wateroverlast. Een voorbeeld kan zijn: 
de maximale waterstand waarbij een ziekenhuis nog bereikbaar moet zijn. In dit geval maken 
normen in één klap duidelijk welke doelen worden gesteld om de maatschappelijke gevolgen 
van wateroverlast te beperken. 

Stresstesten en risicodialogen
De wateroverlast in Limburg heeft ons geleerd dat het belangrijk is om te weten wat de 
risico’s zijn bij extreme buien in een groot gebied. De beleidstafel adviseert daarom om 
'bovenregionale stresstesten' uit te voeren, waarin de zwakke plekken in een gebied worden 
aangewezen die kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Over de uitkomsten van die stresstesten 
praten gemeenten, waterschappen, provincies, veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau met belangengroepen. Dit zijn de 'risicodialogen'. Deze 
dialogen hebben als doel om de gevolgen van wateroverlast zoveel mogelijk te beperken door 
gezamenlijk tot maatregelen te komen. In gezamenlijke bovenregionale uitvoeringsplannen 
worden de maatregelen vastgelegd.

Samenwerking met buurlanden op alle grensoverschrijdende wateren
Nederland ligt als deltaland aan het einde van de Maas en de Rijn. Ook riviertjes zoals de 
Mark, de Overijsselse Vecht, de Dinkel, de Dommel en de Geul hebben hun oorsprong in onze 
buurlanden. Een groot deel van het water dat in juli 2021 door Valkenburg stroomde, kwam uit 
België. Daarom adviseert de beleidstafel om ook in het regionaal watersysteem (het geheel 
van beken en zijrivieren in een regio) samen te werken met België en Duitsland. Met vereende 
krachten kan een gemeenschappelijke kennisbasis worden ontwikkeld en kunnen gezamenlijk 
regio- en landsgrensoverstijgende stresstesten worden uitgevoerd. Zodat partijen samen 
kunnen investeren in oplossingen. Zie voor meer informatie ook deze video.  

https://www.youtube.com/watch?v=FQzPWKDbqN4
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Laag 3: crisisbeheersing

Risico’s extreme neerslag meenemen in voorbereiding crisis
Extreem weer in een groot gebied, waarbij grote hoeveelheden neerslag leiden tot regionale 
overstromingen, kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Voor de crisisbeheersing is het belangrijk 
dat deze risico's worden meegenomen in de voorbereiding. De beleidstafel adviseert om te 
investeren in waarschuwingssystemen en data-uitwisseling, zodat hoogwatermetingen en 
-verwachtingen verbeteren en mensen tijdig gewaarschuwd kunnen worden. Ook zijn korte 
lijntjes belangrijk, om iedereen in de 'veiligheidsketen' (alle partijen die betrokken zijn bij de 
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de veiligheidszorg) goed te kennen. 
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Nieuwe laag 4: klimaatrobuust herstel 
De beleidstafel adviseert om ook in te zetten op klimaatrobuust herstel. Dit betekent dat 
schade op zo’n manier wordt hersteld dat we bij een volgende ramp beter voorbereid zijn en 
nieuwe schade wordt beperkt. Nu wordt vaak teruggebouwd wat er al was. Klimaatrobuust 
herstel moet de standaard worden voor burgers, bedrijven en overheden. Het moet ook worden 
opgenomen in verzekeringsvoorwaarden en regelgeving.
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Uitvoering opgaven combineren voor een klimaatrobuuster Nederland 
Door bij ruimtelijke ontwikkelingen water en bodem een belangrijke ('sturende') rol te geven, 
maken we Nederland minder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook 
toekomstige generaties plukken er de vruchten van als nu wordt geïnvesteerd in versterking van 
de 'sponswerking' van de bodem en in een andere manier van bouwen en inrichten. Daarmee 
bedoelen we onder meer dat er niet gebouwd wordt langs dijken, in uiterwaarden, in gebieden 
waarin overtollig water wordt bewaard voor drogere tijden, en dat er niet of anders gebouwd 
wordt op de laagste plekken in diepe polders.

Financiering
De beleidstafel pleit ervoor de kansen te grijpen die andere opgaven bieden, zoals het bouwen 
van nieuwe woningen en het opnieuw inrichten van het landelijk gebied. Voor de financiering 
moet aansluiting gevonden worden op de bestaande programma’s die in uitvoering zijn en 
op het klimaat- en transitiefonds. De beleidstafel verwacht dat in de toekomst meer geld 
nodig is om Nederland goed voor te bereiden op wateroverlast en hoogwater als gevolg van 
klimaatverandering. Via de bovenregionale stresstesten zal die investeringsopgave duidelijk 
worden. Vooraf investeren is nodig om schade in de toekomst te beperken. 

Meer weten? Bezoek dan de volgende websites eens:
• Het Kennisportaal Klimaatadaptatie: www.klimaatadaptatienederland.nl
• Ons Water, dé website over schoon en voldoende water en waterveiligheid:  

www.onswater.nl
• Informatie over de maatregelen die het Rijk treft tegen overstromingen:  

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water/maatregelen-tegen-overstromingen
• Het Deltaprogramma www.deltaprogramma.nl

Wat heeft een jaar beleidstafel opgeleverd? 
De aanbevelingen van de beleidstafel wateroverlast en hoogwater hebben tot nu toe tot 
diverse concrete acties geleid. Die staan allemaal in het eindrapport, we noemen er hier vijf:
 

• De provincie Limburg heeft met Limburgse gemeenten, het Waterschap 
Limburg en het Rijk een aanpak opgesteld om de Limburgse beekdalen versneld 
'klimaatrobuust' te maken. 

• Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop schade bij 
toekomstig hoogwater zo kan worden hersteld dat we de volgende keer beter 
voorbereid zijn en nieuwe schade wordt voorkomen. Het aanpassen van normen 
en regelgeving en het financiële plaatje zijn onderwerp van verder onderzoek. 

• Het KNMI heeft de real-time neerslagmonitoring verbeterd en Rijkswaterstaat 
werkt aan het verbeteren van de hoogwaterverwachting. Rijkswaterstaat 
onderzoekt ook hoe de informatievoorziening tijdens hoogwater beter aan kan 
sluiten op de wensen van burgers, bedrijven en overheden.  

• Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid en hetministerie van Financiën een verkenning gestart naar 
de verzekerbaarheid van overstromingsschade.

• Het Waterschap Limburg heeft samen met provincie Limburg en het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat internationale samenwerking opgestart. 
Voor de Geul is in opdracht van de beleidstafel al een grensoverschrijdende 
'rapid assessment' afgerond. De resultaten worden gebruikt in een 
samenwerkingsproject met Wallonië en Vlaanderen, waarin nader onderzoek 
wordt gedaan naar plotselinge overstromingen van beken en internationale 
informatie-uitwisseling tijdens een crisis.

https://klimaatadaptatienederland.nl
https://www.onswater.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water/maatregelen-tegen-overstromingen
https://www.deltaprogramma.nl/
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