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Geachte mevrouw Nijhof,

Het Expertisenetwerk Waterveiligheid (ENW) is door de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat middels brief nummer DGW/WV 2007/1817 gevraagd de resultaten te
beoordelen van de studie naar de kansrijkheid van compartimentering als strategie om de
gevolgen van een mogelijke overstroming te beperken, en advies te geven over de betekenis
van de uitkomsten van deze studie voor het toekomstige waterveiligheidsbeleid.
De studie heeft op een goede manier de problematiek van compartimentering toegankelijk
gemaakt. Door gebruik te maken van casestudies is inzicht gegeven in de maatschappelijke
kosten en baten die een rol spelen bij compartimenteren. Hierin wil ik specifiek uw aandacht
vestigen op het in het rapport genoemde risico van meer slachtoffers als gevolg van de
snellere stijgsnelheid van het water in een gecompartimenteerd gebied. Het rapport had naar
de mening van het ENW duidelijk aan waarde gewonnen als voor de casestudies ook de
kosten waren geraamd van het versterken tot een hoger veiligheidsniveau van de in
desbetreffende dijkringen aanwezige hoofdwaterkeringen. Deze zouden dan kunnen worden
afgezet tegen de kosten die de aanleg van compartimenteringsdijken met zich meebrengen.
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Uit de studie valt af te leiden dat compartimentering in een enkel specifiek geval een zinvolle
maatregel kan zijn. Echter, men moet constateren dat compartimenteren doorgaans geen
substantiële bijdrage kan leveren aan het veiligheidsbeleid. Het is naar de mening van het
ENW belangrijk dit duidelijk te stellen, gegeven de plaats die compartimentering de
afgelopen jaren heeft ingenomen in de discussie over gevolgbeperkende maatregelen.
Vervolgens wil ik u er op wijzen dat de eventuele baten van compartimentering lager zullen
worden als de veiligheidsnorm met een factor 10 wordt verhoogd, zoals geadviseerd door de
commissie Veerman.
Ik vertrouw erop u met deze reactie van dienst geweest te zijn.
Hoogachtend,

Ir. G. Verwolf
Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid
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