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Samenvatting

Gedurende de laatste decennia is het overstromingsrisico in Europa en Frankrijk toe-
genomen. Naar verwachting zal dit risico verder stijgen vanwege economische ont-
wikkeling in overstromingsgevoelige gebieden en klimaatverandering. Recente stud-
ies hebben uitgewezen dat het nemen van adequate maatregelen met betrekking tot
overstromingsbescherming op het huishoudniveau kan leiden tot een aanzienlijke
daling in de kosten van overstromingen. Dit proefschrift is gebaseerd op literatuur-
onderzoek, een overstromingsschademodel voor de rivier de Maas, en een enquête
die is afgenomen onder 885 huishoudens in drie overstromingsgevoelige gebieden in
Frankrijk. Het onderzoek analyseert welke factoren invloed hebben op het gedrag
van huishoudens met betrekking tot het implementeren van maatregelen die be-
schermen tegen overstromingen. Tegelijkertijd wordt geschat hoeveel overstro-
mingsschade deze maatregelen op het huishoudniveau beperken. In het bijzonder
wordt bestudeerd hoe het Franse systeem van overstromingsverzekeringen (CatNat)
en “Risk Prevention Plans” huishoudens stimuleren om schadebeperkende maatre-
gelen te nemen. Dit onderzoek wijst uit dat deze systemen slechts deels optimale
prikkels geven voor preventie van overstromingsschade. Op basis van de enquêtere-
sultaten is een uitgebreide versie van de Protection Motivation Theory (PMT) over
individueel voorbereidingsgedrag empirisch getest. De resultaten laten zien dat indi-
viduele beoordelingen van het risico weinig effect hebben op schade beperkend ge-
drag, terwijl beoordelingen van de maatregelen een belangrijkere invloed hebben.
Daarnaast blijkt dat verschillende variabelen die zijn toegevoegd aan het PMT kader
invloed hebben op voorbereidingen van huishoudens op overstromingen. De resul-
taten van het overstromingsschademodel tonen aan dat overstromingsschadebeper-
kende maatregelen zowel het huidige als het toekomstige overstromingsrisico sub-
stantieel reduceren. Door regressiemodellen toe te passen op de enquêteresultaten
verschaft dit proefschrift ook inzichten in de potentiële schadebesparingen en kos-
teneffectiviteit van specifieke overstromingsschadebeperkende maatregelen voor
huishoudens in Frankrijk. De hoofdconclusie van dit proefschrift is dat verschillende
maatregelen overstromingsschade verminderen, hoewel de effectiviteit een sterke re-
gionale afhankelijkheid vertoont. Een aantal maatregelen zijn economisch rendabel
voor huishoudens, hoewel dit sterk afhangt van overstromingskansen. Op basis van
deze resultaten geeft dit proefschrift verschillende aanbevelingen om de effectiviteit
van het CatNat systeem en voorbereidingen op overstromingen in Frankrijk te ver-
beteren.
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