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ESB Inleiding: Voorbereid op natuurrampen

T oen ik in 2012 verhuisde, wist mijn schoonvader me 
te vertellen dat onze nieuwe woning dertig centimeter 
onder NAP lag. Deze hoogteligging was geen reden 

voor bezorgdheid: de woning op dertig centimeter beneden 
NAP bevindt zich binnen dijkring 14 – net als bijna heel Zuid-
Holland – en dat is een van de veiligste dijkringen van Nederland. 

De kans op natte voeten binnen dijkring 14 is 1 op de 16.000 
per jaar. Ter vergelijking: voor een woning in bijvoorbeeld de 
Betuwe is dat minder dan 1 op de 100. Als je dus je hele leven 
in de Betuwe woont, is de kans groot dat je een overstroming 
meemaakt. Mij zal dat waarschijnlijk niet gebeuren.

 
KLIMAATVERANDERING
Bij de kans op natte voeten speelt klimaatverandering een rol. 
Wouter  Botzen geeft in zijn overzichtsartikel aan dat natuur-
rampen hierdoor vaker voorkomen en meer schade veroorzaken. 
Ook Ian Koetsier geeft dit aan in zijn artikel over de gevolgen 
van rampen voor de overheidsfinanciën – die kunnen overigens 
behoorlijk zijn. Dus voorbereiden blijkt het devies. 

Natuurrampen komen in Nederland vooral neer op over-
stromingen; kunstwerken (zo heten dijken en dergelijke) kunnen 
daartegen beschermen. De toenemende risico’s als gevolg van kli-
maatverandering zouden kunnen vragen om additionele investe-
ringen. Om drie redenen zijn die echter nu niet aan de orde. 

Als eerste kan de berekening die gebruikt wordt om deze 
beslissingen te nemen wellicht verbeterd worden. Die bereke-
ning neemt naast het overstromingsrisico ook de gevolgen van 
een overstroming mee en de toegevoegde waarde van een speci-
fieke investering relatief ten opzichte van andere investerin-
gen in waterveiligheid (Eijgenraam et al., 2016). Elco Koks en 
Trond Husby stippen op basis van hun beider proefschrift twee 
concrete verbeterpunten aan in deze ESB. 

Ten tweede, zo stelt deltacommissaris Wim Kuijken, is de 
waarde groot van het openhouden van de optie om de  dijken 
te verhogen tot het moment waarop er meer informatie is over 
klimaat verandering en economische ontwikkeling. Nu een 
besluit nemen vernietigt die optiewaarde, en brengt het risico 
van overinvestering met zich mee. 

Ira Helsloot geeft in een echte economencolumn de derde 
reden. Investeren in waterveiligheid is onverstandig als het 
maatschappelijk rendement daarvan lager is dan dat van andere 
maatschappelijke investeringen, bijvoorbeeld die in de zorg. 
Kunstwerken kunnen dus soms levens kosten. 

RISICO-INFORMATIE 
Voor het nemen van zulke beslissingen is goede risico- informatie 
onontbeerlijk. Veel informatie over deze overstromingsrisico’s 
is publiekelijk beschikbaar. Mijn schoonvader had het Actueel 
Hoogtebestand Nederland geraadpleegd. Dat geeft van ieder 
lapje grond van een halve meter bij een halve meter aan hoe 
hoog het ligt (Rijkswaterstaat, 2018). En ik had een rapport 
over overstromingsrisico’s gelezen (Rijkswaterstaat, 2016). 

Maar niet alle informatie is openbaar. Zo vermoed ik dat de 
kans dat ik natte voeten krijg kleiner is dan 1 op de 16.000. Met 
dertig centimeter onder NAP ligt mijn woning niet al te laag. 
Als het water het dijkringgebied in klotst, zijn waarschijnlijk 
de laaggelegen gebieden dichtbij de rand van de ring als eerste 
de klos. Aangezien binnen deze dijkring een groot deel van het 
Nederlandse bruto binnenlands product verdiend wordt, zal er 
waarschijnlijk snel worden ingegrepen. Dijkring 14 is geen door 
aardbevingen getroffen krimpregio.

Maar of de overstromingskans voor mijn woning inderdaad 
kleiner is, heb ik niet kunnen verifiëren. Nou is dat niet zo erg, 
als de overheid maar over deze informatie kan beschikken. In 
deze ESB gaat Adriaan Perrels in op de ordening van de markt 
voor risico-informatie. 

Tot slot, mocht u zich dit afvragen, mijn schoonvader maakt 
zich niet druk over zijn eigen woonsituatie. Hij heeft zich op tien 
meter boven NAP verschanst. Zelfs met de 85 centimeter zee-
spiegelstijging uit het snelle klimaatveranderingsscenario van de 
Deltacommissaris (2013) houdt hij droge voeten. 
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