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Risicobeoordelingsmodel 
 
Om onderbouwd waterveiligheidsrisico's in te schatten en inrichtingsvarianten af te kunnen wegen 
heeft de provincie een instrument ontwikkeld. Met behulp van dit instrument kunnen de risico’s van 
een voorgenomen ontwikkeling indicatief worden ingeschat en vergeleken met de 
oriëntatiewaarden zoals deze door de provincie zijn vastgelegd. Gemeenten en initiatiefnemers 
kunnen dit risicobeoordelingsmodel, dat via internet te raadplegen is, eenvoudig toepassen. (zie 
hiervoor: https://youtu.be/K45-wTCg6bk en https://www.flevoland.nl/risicobeoordeling-
buitendijks). Het instrument is een ondersteuning in het ontwerpproces en vereist geen specifieke 
waterexpertise. Op deze manier faciliteert de provincie gemeenten en initiatiefnemers om (ook bij 
functies die niet van provinciaal belang zijn) een goede risico-inschatting te maken. Dit geeft een 
grotere flexibiliteit, terwijl toch een eenduidige benadering in heel Flevoland bewerkstelligd wordt. 
Deze werkwijze biedt ruimte voor creatieve oplossingen gebaseerd op het concept van meerlaagse 
veiligheid, uitgaande van gevolgenbeperking. Te denken valt aan het verhogen van het maaiveld 
en/of vloerpeil, of waterbestendig bouwen. Over de toepassing van het instrument zullen de 
Flevolandse overheden (gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat en provincie) bestuurlijke 
afspraken maken. 
 
Werking van het instrument 
Het instrument gebruikt de informatie over de waterstanden en kansen hierop dit is de zelfde 
informatie die wordt gebruikt om de belasting op de primaire waterkeringen te bepalen. Voor elke 
locatie is de waterstand die eens in de 1, 10, 100, 1.000, 10.000 en 100.000 jaar voorkomt 
berekend. Er wordt rekening gehouden met klimaatverandering na 2050 door de waterstand 30 
centimeter te verhogen. De Deltabeslissing IJsselmeergebied is hierbij betrokken. De schade wordt 
berekend door op basis van de opgegeven hoogte de kans op verschillende waterhoogten te 
berekenen. Deze worden gecombineerd met de schadefuncties die zijn bepaald voor bijvoorbeeld 
wonen , horeca of industrie en een schatting geven van de schade bij een waterdiepte. De 
golfeffecten zijn hierin niet meegenomen, omdat dit met de huidige kennis niet mogelijk is. Bij 
bebouwing direct aan de waterlijn zorgt dit voor een onderschatting van het risico. Wel wordt er 
een waarschuwing en een indicatie van de verwachte golfhoogte getoond.  
Voor het bepalen van de slachtofferrisico’s is dezelfde aanpak gehanteerd als in het 
Deltaprogramma.  
 
Disclaimer 
De applicatie Risicobeoordeling Buitendijks Gebied is ontwikkeld door HKV lijn in water en Field 
Factors in opdracht van Provincie Flevoland  
 
Deze applicatie is ontwikkeld voor gemeenten, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers en 
belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van buitendijks gelegen locaties. Het 
kan hierbij gaan om reeds bestaand buitendijks gebied, of om nieuw aan te winnen land. De 
applicatie biedt u via een 'quick scan' inzicht in de kans op overstromingen, de schaderisico's en het 
overlijdensrisico op de door u gekozen locatie en de mogelijkheden om deze te reduceren. Na een 
initiële 'quick scan' door middel van deze applicatie, kan maatwerk worden geleverd op basis van 
een meer uitgebreide analyse van de risico's en tevens kosten en baten van maatregelen.  
De informatie in deze applicatie is gebaseerd op de huidige kennis en inzichten. Hoewel de 
applicatie met de grootste zorgvuldigheid is ontwikkeld, is het mogelijk dat zij fouten bevat of dat 
informatie onjuist wordt geïnterpreteerd. De bepaling van het overlijdensrisico vraagt extra 
aandacht. Voor de berekening hiervan wordt er van uitgegaan dat 90% van de mensen het 
buitendijks gebied kan verlaten voordat het onderloopt. Er is gekozen voor dit  hoge percentage 
omdat wordt aangenomen dat ontwikkelingen in  buitendijks gebied vergelijkbaar zijn met de 
bestaande gebieden. Voor deze gebieden is het aantal evacuees beperkt, ongeveer 1000 personen 
per gebied. Verder is de afstand tot de primaire waterkering klein, zodat de reistijd naar veilig 
gebied beperkt is. Voor nieuwe ontwikkelingen die niet voldoen aan deze kenmerken zoals 
bijvoorbeeld een eiland zijn de resultaten daarom  niet direct te gebruiken. 

De applicatie is bedoeld als een 'quick scan' en niet om de absolute ondergrens te bepalen. Voor 
daadwerkelijke ontwikkelingen waarbij er op maat wordt ontworpen op de grens van de 
oriëntatiewaarden uit het provinciaal beleidskader is een meer uitgebreide analyse en maatwerk 
nodig. Alleen als de kenmerken van de ontwikkeling ruim en robuust zijn ingevoerd is een nadere 
studie niet nodig.  
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