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Onderwerp  

Verzoek om advies waterveiligheidsbeleid (WV21) 
 

 

Geachte mevrouw Nijhof, 

 

 
In uw brief van 1 april 2008 vraagt u het Expertise Netwerk Waterveiligheid om advies over 
het waterveiligheidsbeleid. U vraagt daarin twee korte notities op te stellen met (1) een 
beschrijving van de criteria voor de kwaliteitstoets en (2) een advies over de overstap van 
overschrijdingskans naar overstromingskans.  
 
 
Bijgevoegd vind u de twee gevraagde notities ter voorbereiding van het  Nationale 
Waterplan. Het ENW heeft vier criteria voor haar kwaliteitstoets met als kernwoorden 
uitlegbaarheid, robuustheid, normdifferentiatie en financiering. Daarnaast adviseert het ENW 
een ambitieus stappenplan aan te nemen voor de overgang naar de verwachte nieuwe norm.  
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Dit is het definitieve advies van het ENW waarmee het eerder opgestuurde conceptadvies 
van d.d. 10 juni 2008 komt ter vervallen 
 
 
Hopend u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. 
 
Hoogachtend, 
 

 
Ir. G. Verwolf 
Voorzitter van het Expertise Netwerk Waterveiligheid 
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Bijlage I 
 
 
Noodzakelijke aanvullingen bij de toelichting op de gemaakte berekeningen voor de 
onbedijkte Maas: 
- welke overwegingen zijn gedaan bij de keuze tussen rekenen met een permanente 

of met een dynamische afvoergolf; 
- Op welke wijze is de laterale toestroming uit de zijbeken van de Maas in de 

berekeningen meegenomen; 
- het “99 % - criterium” en het niet meenemen van een alleen op stroomsnelheid 

gebaseerde methode bij het bepalen van stroomvoering en berging. 

 
 
 


