
Waterveiligheid en 
MER

Korte lezing door Leonard Goudswaard

Ingenieursbureau Rotterdam 

18 april 2016



2
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Klimaatadaptatie in Rotterdam



Waterveiligheid in Rotterdam

buitendijks

binnendijks

binnendijks

Primaire waterkering

(dijk)
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Waterveiligheid in Rotterdam
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Waterveiligheidsbeleid

Bescherming tegen overstroming

• KNMIscenario’s stijging zeespiegel en rivierafvoeren 2050 -> te 

vertalen naar lokale situatie

• Rijk: 

• Deltaprogramma waterveiligheid

• Deltabeslissing waterveiligheid (risicobenadering)

• Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie

• Wettelijke normen voor bescherming binnendijks

• Geen wettelijke normen buitendijks -> afweging risico’s

• Tool: Liwo
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-model/applicaties-

per/watermanagement/watermanagement/liwo/

• Waterschappen: nieuwe minimale hoogtes van de keringen

• Provincie:

• Beleid waterveiligheid

• Tool Risicoapplicatie Buitendijks: m.n. slachtofferrisico

• Gemeente Rotterdam: 

• Rotterdamse Adaptatiestrategie

• Waterplan

• Beleid uitgiftepeilen: voorkomen schade economie, milieu
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Waterveiligheidsbeleid Rotterdam



Voorbeelden van waterveiligheid in MER

• Merwe-Vierhavens: gebiedsontwikkeling

• Waal- en Eemhaven: gebiedsontwikkeling

• Hoekse Lijn: Ombouw + verlenging metrolijn
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MER gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens
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MER gebiedsontwikkeling Waal- en Eemhaven
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MER Hoekse Lijn, ombouw+verlenging metrolijn



12

Beoordelingscriteria waterveiligheid in MER

MER Merwe-Vierhavens
• On hold.

MER Hoekse Lijn

MER Waal-Eemhaven
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Discussiepunten

• Gebieden met kans op overstroming: waterveiligheid moet onderdeel 

zijn van planvorming en MER.

• Waterveiligheid in MER biedt oplossing voor zwakte watertoets.

• KNMIscenario’s stijging zeespiegel en rivierafvoeren 2050 moeten 

worden vertaald naar de lokale situatie = Autonome ontwikkeling!

• Buitendijks:

• Risicoapplicatie buitendijks is geschikt tool voor alternatieven-

onderzoek, maar maar minder geschikt voor bepalen uitgiftepeilen.

• Gemeentelijke uitgifte peilen uitwerken naar maatwerk.

• Binnendijks:

• Gevolgen overstroming zijn groot, kans daarop is heel klein.

• Normen waterkering worden aangescherpt.

• Daarboven veiligheid van vitale/kwetsbare objecten vergroten?

• Hoogte waterkering versus risico’s plaats geven in MER.

• Meerlaagse veiligheid plaats geven in MER.
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Voorbeeld maatwerk gemeentelijke uitgiftepeilen

Dryproof

Terpen

Veilige 

infrastructuur

wetproof

Lokale dijken


