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Onderwerp  

Advies voor de overgangsperiode tussen afronding van en mogelijk vervolg op het 

project Veiligheid Nederland in Kaart 

 

Geachte heer Dierikx, 

Graag wil ik u namens het Expertise Netwerk Waterkeren (ENW) adviseren over de 

overgangsperiode tussen de rapportage over het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) 

en een mogelijk vervolg op VNK in 2006. 
 

Tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Veiligheid van het ENW is hierover 
gesproken in aanwezigheid van de heer van Westen (projectmanager VNK). Door de heer 

van Westen is aangegeven dat de overgangsperiode tussen de rapportage over VNK en de 
start van een mogelijk vervolg waarschijnlijk enige maanden zal duren. Graag wil ik er op 

aandringen deze periode niet zomaar voorbij te laten gaan, maar te gebruiken om de 
eventuele overgang naar het vervolg zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

De opdracht voor VNK was om de overstromingskansen en -gevolgen voor heel Nederland in 

kaart te brengen. Deze opdracht bleek te ambitieus. Tijdens de uitvoering van het project is 

daarom besloten om de opdracht van VNK te beperken. In plaats van een landsdekkend 

beeld voor 53 dijkringen, heeft VNK de kansen, gevolgen en risico’s voor 16 dijkringen 

bepaald. Voor drie van deze dijkringen zijn de gevolgen van overstromingen op 

gedetailleerde wijze berekend. Voor de overige dijkringen zijn de gevolgen globaal ingeschat. 

Voor één dijkring zijn de kosten en baten van investeringen in de hoogwaterbescherming in 

beeld gebracht. De resultaten van VNK geven een beeld van overstromingsrisico’s in ons 

land, maar dat is niet compleet. 
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Zoals u weet, wordt het project VNK op dit moment afgerond. Eind oktober worden in een 

brief met  een managementsamenvatting de eerste resultaten over de overstromingsrisico’s 
gestuurd aan de Tweede Kamer. Het ligt in de lijn  der verwachting dat nu een periode 

intreedt waarin op bestuurlijk en mogelijk politiek niveau overleg plaats vindt over  de vraag 
hoe verder te gaan.  

 
Binnen VNK zijn diverse ontwikkelpunten gesignaleerd met betrekking tot gebruikte 

methoden en modellen. Het ENW acht het van belang om in de tussenliggende periode 
ervaringen vast te leggen en opgetreden probleempunten te verbeteren. Dit voorkomt 

tijdverlies bij het vervolg op VNK. Ingenieursbureaus hebben op dit moment kennis van en 

ervaring met de gebruikte methoden. Daarnaast heeft VNK nu de aandacht en interesse van 

waterschappen en provincies, die intensief hebben meegewerkt aan het project. Het is 

verstandig dit momentum vast te houden in verband met de continuïteit van het proces.  

Het ENW heeft twee suggesties voor onderwerpen die in de periode tot de start van het 

vervolg van VNK opgepakt zouden kunnen worden: 

 

1.Het uitwerken van een evaluatie en het aanpakken van verbeterpunten: 

a.Het vergelijken van de resultaten van VNK met de (concept) resultaten van de 2e 

toetsingsronde (5-jaarlijkste toetsing conform de Wet op de Waterkering). 

b.Aandacht besteden aan methodische ontwikkelpunten zoals bijvoorbeeld het mechanisme 

piping en het implementeren van kunstwerken in het computerprogramma PC Ring. 

Professionalisering van de PC-Ring software is daartoe overigens gewenst. 

2.Het alvast starten met de uitwerken van één of twee dijkringen van de overige 37 binnen 

VNK nog niet doorgerekende dijkringen. 

 

Het ENW adviseert u deze acties op korte termijn in gang te zetten zodat de overgang naar 

een eventueel vervolg zo soepel mogelijk verloopt. Uiteraard zijn wij graag bereid u over de 

resultaten van VNK te adviseren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
 
Ir. G. Verwolf 
Voorzitter ENW 
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