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Advies inzake de 13 Kustplaatsen
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Geachte heer Kuijpers,
Het Directoraat-generaal Ruimte en Water (DGRW) heeft het Expertise Netwerk Waterveiligheid
(ENW) om advies gevraagd in verband met de besluitvorming dit najaar over de 13 Kustplaatsen.
Deze vraag is gesteld in een e-mail van de heer Wim de Vries van DGRW d.d. 9 augustus 2012.
Vanaf 2010 is er door Rijkswaterstaat gekeken naar de invloed van het huidige kustlijnonderhoud
op de locaties van de afslaglijnen bij de 13 Kustplaatsen. Dit naar aanleiding van een advies van
de 'Werkgroep 13 kustplaatsen' over het beschermingsniveau van buitendijkse gebieden daar. De
bevindingen van Rijkswaterstaat zijn gerapporteerd in een notitie van de Waterdienst,
“Buitendijkse bescherming door BKL-handhaving”, van 8 augustus 2012. In de notitie wordt
geconcludeerd dat er een duidelijke relatie is tussen de ligging van de (basis)kustlijn en de
afslagcontouren. Dit betekent dat de zandsuppleties niet alleen het strand op zijn plek houden,
maar ook bijdragen om de duinen mee te laten groeien met de zeespiegelstijging.
Deze conclusies betekenen volgens DGRW dat de dreiging van het langzaam maar zeker
achteruitgaan van de veiligheid voor de zandige kustplaatsen waar een basiskustlijn onderhouden
wordt, niet meer aan de orde is. Naast het zesjaarlijks in beeld brengen van de buitendijkse
risico’s voor de Richtlijn Overstromingsrisico is er dan ook geen noodzaak meer voor een apart
beleid met een vorm van buitendijkse normering zoals het vaststellen van afslagcontouren.
DGRW verzoekt het ENW om deze conclusie te toetsen en vraagt daarom:
Verwacht het ENW dat bij ongewijzigd beleid van kustlijnhandhaving het door de 'Werkgroep 13
kustplaatsen' bepaalde buitendijks beschermingsniveau in de betreffende zandige kustplaatsen
tenminste gehandhaafd blijft?
Het ENW is van mening dat bij ongewijzigd beleid van kustlijnhandhaving, waarbij het
zandvolume voor onderhoud van de basiskustlijn meegroeit met de zeespiegelstijging, het door

de 'Werkgroep 13 kustplaatsen' bepaalde buitendijkse beschermingsniveau in de betreffende
kustplaatsen gehandhaafd blijft. ENW adviseert de berekende afslaglijnen duidelijk te
communiceren met de regio en belanghebbenden. De bedoeling van het 13 Kustplaatsenproject
was en is immers bewoners en ondernemers duidelijkheid te geven over de kans dat hun huis of
hotel als gevolg van een stormvloed schade ondervindt of zelfs wordt weggevaagd. Deze kennis
is van belang voor investeringsbeslissingen.
Daarnaast vraagt DGRW of het ENW verwacht dat de huidige monitoring van zeespiegelstijging
en toestand van de kust voldoende inzicht oplevert om eventuele onverwachte ontwikkelingen
tijdig te onderkennen en daarop gepast te reageren met de huidige manier van kustlijnhandhaving.
In 2010 heeft het ENW al geconstateerd ‘’dat […] het vaststellen van de in Nederland optredende
zeespiegelstijging niet eenduidig is belegd”. Als de monitoringsdata met regelmaat worden
omgezet naar inzichtelijke informatie over de actuele zeespiegelstijging kunnen ontwikkelingen
tijdig worden onderkend en kan er passend worden gereageerd. Echter, dit is op dit moment niet
het geval. Het ENW heeft daarom in 2010 nadrukkelijk geadviseerd om een periodieke rapportage
in te stellen van de gemeten waarden onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (zie advies ENW van 8 februari 2010). In antwoord op uw vraag wil ik dit
advies hier met klem herhalen.
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst geweest te zijn.
Hoogachtend,

Ir. G. Verwolf
Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid

