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Nederlandse samenvatting (dutch summary)
Private overstromingsmitigatie maatregelen in een omgeving met
veranderHQGHULVLFR¶V
Ondanks de vele maatregelen die wereldwijd JHQRPHQZRUGHQRPULVLFR¶VYDQQDWXXUUDPSHQ
te beperken blijven overstromingen de meest voorkomende en schadelijkste natuurramp. De
YHUZDFKWLQJ LV GDW LQ YHHO UHJLR¶V RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V LQ GH WRHNRPVW YHUGHU ]XOOHQ
toenemen door twee complementaire trends. Door de effecten van klimaatverandering, zullen
overstromingen waarschijnlijk vaker plaatsvinden en grotere gevolgen hebben op de
waterhuishouding. Daarnaast veroorzaken constante toenames van bevolking en economisch
kapitaal in overstroombare gebieden voor een stijging in de blootstelling van waarden aan
overstromingen.
Net ]RDOV RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V YRRUWdurend veranderen door de verwachte effecten van
klimaatverandering en door veranderingen in blootstelling, dient ook het waterbeheer en
gerelateerd beleid zich aan te passen. Zo is waar te nemen dat het waterbeheer in Europa en
elders in de wereld steeds meer verschuift naar geïntegreerde risicomanagement methoden.
Hierin worden ook maatregelen meegenomen die de schade en blootstelling aan
overstromingen reduceren. Vandaar dat er steeds meer belangstelling is voor de bijdrage die
huishoudens leveren aan schadereductie door middel van schadebeperkende maatregelen op
JHERXZQLYHDX 'H]H]RJHQDDPGH µPLWLJDWLH maatregelen¶]LMQ in veel landen een belangrijk
component geworden van geïntegreerde strategieën van overstromingsrisicomanagement.
Enkele voorbeelden van zulke maatregelen zijn tijdelijke waterkeringen en
overstromingsbestendig bouwen.

Doel van dit onderzoek en onderzoeksvragen
Dit proefschrift onderzoekt de bijdrage die mitigatie maatregelen van huishoudens leveren om
ovHUVWURPLQJVULVLFR¶V WH YHUPLQGHUHQ, in een veranderende RPJHYLQJ YDQ ULVLFR¶V HQ
overstromingsrisicomanagement, dit in termen van hun schadereducerende capaciteit en mate
van uitvoering. Dit is gedaan door de volgende multidisciplinaire onderzoeksvragen te
analyseren:
1. :HONH YHUDQGHULQJHQ LQ RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V NXQQHQ ZH LQ GH NRPHQGH GHFHQQLD
verwachten, en wat zijn de onafhankelijke bijdragen van klimaatverandering en
stijging in blootstelling aan deze ontwikkelingen?
2. Hoe onzeker zijn voorspellingen van overstromingsschade met het oog op het
toepassen van verschillende modellen die deze schade berekenen?
3. Hoe hebben mitigatie maatregelen die huishoudens nemen RPRYHUVWURPLQJVULVLFR¶VWH
verminderen zich ontwikkeld door de tijd, en wat waren de schadebeperkende effecten
van deze maatregelen tijdens overstromingen?
4. :DW LV GH UHODWLH WXVVHQ SHUFHSWLHV YDQ RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V KHW
voorbereidingsgedrag van inwoners van overstroombare gebieden ten aanzien van
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overstromingen, en de vraag van deze inwoners naar maatregelen voor risicoreductie
door de overheid?
5. :HONH DQGHUH IDFWRUHQ GDQ SHUFHSWLHV YDQ RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V ]LMQ YDQ LQYORHG RS
het voorbereidingsgedrag van inwoners van overstroombare gebieden? Wat is in het
bijzonder de invloed op dit gedrag, uitgaande van de verschillende waarden die
mensen toekennen aan maatregelen om met overstromingen om te gaan (³flood coping
appraisals´)?
6. Kunnen we aan de hand van omgevingsfactoren en terugkoppelingsmechanismes
verklaren waarom landen kiezen voor verschillende overstromingsrisicomanagement
SRUWIROLR¶V"

O nderzoeksbevindingen
9HUDQGHULQJHQ LQ WRHNRPVWLJH RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V GH RQDIKDQNHOLMNH ELMGUDJHQ YDQ
klimaatverandering en toename in blootstelling, en de onzekerheden van deze
ontwik kelingen
Het risico van extreme overstromingen van de Rijn kan sterk toenemen, namelijk tussen de 53
en 230 procent tijdens de komende decennia. De belangrijkste factor in de toekomstige
toename in het risico van zware rivieroverstromingen is klimaatverandering. In het bijzonder
zXOOHQ RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V QDDU YHUZDFKWLQJ VWLMJHQ GRRU HHQ WRHQDPH LQ QHHUVODJ HQ KHW
smelten van sneeuw. Maar de effecten van sociaaleconomische ontwikkelingen zullen ook
een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstige toenames in het risico door een verdere
concentratie van mensen en economische waarden in overstroombare gebieden. Daarnaast
tonen de resultaten aan dat er grotere onzekerheden bestaan over deze toekomstige
ontwikkelingen, zoals wordt gereflecteerd in uiteenlopende sociaaleconomische- en
NOLPDDWVFHQDULR¶V 'H WRHSDVVLQJ YDQ YHUVFKLOOHQGH VFKDGHPRGHOOHQ YRHJHQ KLHU QRJ H[WUD
onzekerheden aan toe, met name in de simulaties van absolute schade getallen (namelijk met
een factor van 3,5 tot 3,8). Schattingen van relatieve veranderingen in overstromingsschade
blijken echter meer consistent te zijn tussen modellen en verschillen met een factor van 1,4.
De ontwik keling op de lange termijn, de huidige mate van uitvoering en het
schadereducerende effect van private maatregelen die overstromingsschade mitigeren
Data van huishoudens in overstroombare gebieden langs het Duitse gedeelte van de rivier de
Rijn tonen aan dat directe ervaringen van huishoudens met overstromingen een belangrijke
invloed hebben op het nemen van maatregelen die overstromingsschade beperken. Een
significante toename in de implementatie van zulke maatregelen kan worden waargenomen in
de periode na overstromingen tussen 1980 en 2011. Bijvoorbeeld het aantal genomen
maatregelen die overstromingsschade beperken was meer dan verdubbeld na ervaringen met
een zware overstroming in 1993. In dit proefschrift is het schadereducerende effect van zulke
mitigatie maatregelen onderzocht door het voorbereidingsgedrag en geleden schade van
huishoudens te vergelijken tijdens- en na twee zware overstromingen die in 1993 en 1995
langs de Rijn plaatsvonden. Deze vergelijking toonde aan dat een schadereductie van meer
dan 50% in 1995 vergeleken met 1993 kan worden toegeschreven aan een verbeterde
voorbereiding van huishoudens in overstroombare gebieden. Voorts toont deze analyse aan
dat huishoudens die niet zelf schadereducerende maatregelen hadden genomen tijdens de
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overstromingen in 1993 en 1995 ook voordelen hebben ondervonden van een verbeterde
voorbereiding van anderen, doordat hierdoor overstromingswater minder vervuild was
geraakt.
Relatie tussen percepties van het overstromingsrisico, mitigatiegedrag en de vraag van
huishoudens naar risicoreductie door de overheid
Het is belangrijk om goede inzichten te hebben in de rol die risicopercepties spelen in
voorbereidingsgedrag van individuen, gezien de dominante rol die risicopercepties spelen in
de literatuur over voorbereidingsgedrag ten aanzien van overstromingen en omdat het
vergroten
van
risicobewustzijn
een
belangrijke
component
is
van
overstromingsrisicomanagement. Een literatuuronderzoek van 16 gepeerreviewde studies
onder 12,000 respondenten in 7 landen, over de relatie tussen percepties van het
overstromingsrisico en mitigatiegedrag, toont aan dat hoge risicopercepties niet
noodzakelijkerwijs resulteren in een betere voorbereiding op overstromingen, hoewel dit vaak
wordt verondersteld. De meerderheid van deze studies rapporteert geen of alleen een zwak
verband tussen risicopercepties en voorbereidingsgedrag ten aanzien van overstromingen.
Deze zwakke relatie wordt verder ondersteund door resultaten van een vragenlijst die is
afgenomen onder huishoudens die in gebieden wonen met een hoog overstromingsrisico in
9LHWQDP $QDO\VHV YDQ GH]H VWXGLH WRQHQ DDQ GDW SHUFHSWLHV YDQ RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V HHn
zwakke voorspellende waarde hebben van intenties om maatregelen die overstromingsschade
beperken te treffen. Verder bevestigt deze studie in Vietnam dat de vraag naar risicoreductie
door de overheid niet in het algemeen kan worden afgeleid van algemene individuele
percepties van het overstromingsrisico. Een specifiek component van risicopercepties ±
namelijk de verwachte consequenties van overstromingen ± is wel een belangrijke factor van
invloed op deze vraag. Het feit dat deze resultaten die verkregen zijn in Vietnam vergelijkbaar
zijn met andere studies die zijn uitgevoerd in Europa en de Verenigde Staten duidt erop dat
deze inzichten wellicht in verschillende culturen van toepassing zijn.
W aarden die huishoudens toekennen aan maatregelen om met overstromingen om te
gaan en andere factoren dan risicopercepties die van invloed zijn op voorbereidingen
van huishoudens op overstromingen
Aangezien percepties van het overstromingsrisico op zichzelf een nogal zwakke
voorspellende factor zijn van voorbereidingen van huishoudens op overstromingen is het van
belang om te begrijpen welke andere factoren wel consistent gerelateerd zijn aan deze
voorbereidingen. In de literatuur hebben waarden die huishoudens toekennen aan maatregelen
om met overstromingen om te gaan ³IORRG-FRSLQJ DSSUDLVDOV´  YHHO PLQGHU DDQGDFKW
gekregen dan risicoperceptie, terwijl de enkele studies over dit onderwerp hebben aangetoond
dat deze waarden consistent gerelateerd zijn aan voorbereidingsgedrag ten aanzien van
overstromingen. Voorbeelden zijn de verwachte effectiviteit van maatregelen, de verwachte
kosten hiervan en de mate waarin huishoudens zichzelf in staat achten om deze maatregelen te
nemen. Een vragenlijst die is uitgevoerd onder 752 huishoudens in overstroombare gebieden
langs de rivier de Rijn heeft bevestigd dat deze variabelen belangrijk zijn in het verklaren van
vier verschillende typen van voorbereidingen op overstromingen. De verwachte effectiviteit
van deze maatregelen evenals de verwachte uitvoerbaarheid hebben een belangrijke invloed
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op voorbereidingsgedrag. Voorts is aangetoond dat naast ervaringen met overstromingen de
hoogte van het inkomen een belangrijke rol speelt in hoeverre duurdere structurele
overstromingsmitigatie maatregelen worden geïmplementeerd. Ook is de sociale omgeving
van belang, zoals het feit of buren of vrienden ook overstromingsmitigatie maatregelen
hebben genomen. Een negatieve invloed op voorbereidingen van huishoudens op
overstromingen is gevonden voor zogenaamde niet-EHVFKHUPHQGH UHDFWLHV ]RDOV µZLshfull
WKLQNLQJ¶, het uitstellen van het nemen van maatregelen of ontkenning van het risico. Hoewel
deze niet-beschermende reacties het overstromingsrisico dus niet verlagen helpen zij
respondenten om de negatieve emoties van hoge risicopercepties te voorkomen of te
onderdrukken.
O mgevingsfactoren, sturende factoren, en terugkoppelingsmechanismen die verschillen
LQDDQJHQRPHQRYHUVWURPLQJVULVLFRPDQDJHPHQWSRUWIROLR¶VNXQQHQYHUNODUHQ
Terwijl er een algemene trend is naar geïntegreerde overstromingsmanagement concepten in
(XURSD HQ DQGHUH UHJLR¶V YHUVFKLOW KHW LQLWLsOH VWDUWSXQW YDQ EHOHLG LQ YHUVFKLOOHQGH ODQGHQ
alsmede de snelheid en de richting van veranderingen. In dit proefschrift is een conceptueel
raamwerk gepresenteerd waaruit op een integrale wijze lessen kunnen worden getrokken uit
een verscheidenheid aan concepten uit de beleidswetenschappen. Het doel hiervan was om
zowel huidige verschillen als veranderingen in overstromingsrisicomanagement praktijken te
verklaren. Vier casussen (Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten) zijn onderzocht om een overzicht te geven van factoren en mogelijke
terugkoppelingsmechanismen die van invloed zijn op overstromingsrisicomanagement
praktijken in deze verschillende landen. Deze factoren omvatten onder andere geografische
grenscondities, het voorkomen van overstromingen, de efficiëntie van het huidige systeem
van waterbeheer, maar ook veranderingen in menselijke gedragsfactoren. Bijvoorbeeld landen
die blootgesteld zijn aan een overstromingsgevaar, maar met een kleine kans op zeer hoge
gevolgen (Nederland) en met een korte waarschuwingstijd (een geografische grensconditie)
passen hogere veiligheidsstandaarden toe. Deze landen zijn dus meer afhankelijk van
overstromingsrisicomanagement porWIROLR¶V PHW VWUXFWXUHOH PDDWUHJHOHQ ]RDOV GLMNHQ +HW
plaatsvinden van een zware overstroming creëert vaak ook een sterke vraag naar een andere
koers van overstromingsrisicomanagement.

Implicaties voor geïntegreerd beleid van overstromingsrisicomanagement
Dit proefschrift heeft aangetoond dat het verhogen van de implementatie van
overstromingsmitigatie maatregelen van huishoudens een goede complementaire strategie kan
zijn aan preventie van overstromingen. De analyses hebben aangetoond dat huishoudens in
overstroombare gebieden langs de Rijn in Duitsland hebben bijgedragen aan het beperken van
overstromingsschade en dus kunnen bijdragen aan het huidige en toekomstige geïntegreerd
beleid van overstromingsrisicomanagement.
Volgens de verwachte effecten van NOLPDDWYHUDQGHULQJ]XOOHQRYHUVWURPLQJHQLQYHHOUHJLR¶V
vaker voorkomen en heviger worden. Overstromingen kunnen dan ook vaker gebieden met
beperkte ervaringen met overstromingen treffen. De verwachting is ook dat zeer kwetsbare
gebieden vaker getroffen zullen worden door overstromingen. Het is van belang om de
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implementatie van maatregelen die overstromingsschade beperken te bevorderen omdat een
groot gedeelte van huishoudens die op dit moment in kwetsbare gebieden wonen zulke
maatregelen niet hebben getroffen. Het overbruggen van het huidige gebrek aan kennis van
huishoudens in overstroombare gebieden is belangrijk om zo beter bij te dragen aan het
reduceren van overstromingsschade.
Hoewel het van belang is dat mensen op de hoogte moeten zijn van een risico voordat ze op
dit risico zullen reageren, wijzen de bevindingen van dit proefschrift uit dat de dominante
focus van het beleid op risicobewustzijn of percepties niet voldoende zal zijn om de beoogde
transitie naar geïntegreerd overstromingsrisicomanagement te bewerkstelligen. Voorts is
verondersteld dat een volledige focus op het verhogen van risicobewustzijn zou kunnen leiden
tot niet-EHVFKHUPHQGHUHDFWLHV]RDOVIDWDOLVPHRQWNHQQLQJHQµZLVKIXOOWKLQNLQJ¶*H]LHQGH
belangrijke rol die waarderingen van maatregelen om met overstromingen om te gaan (zoals
de uitvoerbaarheid en effectiviteit) spelen in het vertalen van hoge risicopercepties in
beschermend gedrag, is het van belang om deze aspecten meer aandacht te geven in
risicocommunicatie
en
toekomstig
onderzoek
naar
voorbereidingsgedrag.
Risicocommunicatie zou dus moeten benadrukken dat overstromingsmitigatie maatregelen die
genomen worden op het niveau van huishoudens effectief zijn in het voorkomen en het
reduceren van overstromingsschade. Daarnaast moeten huishoudens praktisch worden
geadviseerd over hoe zulke maatregelen genomen dienen te worden.
Door de sterke invloed van ervaringen van overstromingen op het voorbereidingsgedrag van
huishoudens in overstroombare gebieden lijken additionele beleidsmaatregelen die vrijwillige
overeenkomsten overstijgen onvermijdelijk om ook in gebieden met weinig ervaringen met
overstromingen een adequaat niveau van voorbereidingen te bereiken. De bevinding dat
PDDWUHJHOHQ GLH RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V UHGXFHUHQ YDDN SRsitief worden gewaardeerd maar
vervolgens worden uitgesteld zolang deze niet als absoluut noodzakelijk zijn, toont aan dat er
ruimte is voor alternatief beleid om deze passiviteit te doorbreken. Zulke beleidsmaatregelen
zijn niet alleen van toepassing op de huidige overstroombare gebieden van de Rijn (zoals het
gebied dat gemiddeld eens in de 100 jaar overstroomd) maar zullen ook moeten anticiperen
op de effecten van klimaatverandering op overstromingsrisicozones. Zo zouden bijvoorbeeld
overstromingsverzekeringen financiële prikkels kunnen geven aan huishoudens om te
LQYHVWHUHQ LQ PDDWUHJHOHQ GLH RYHUVWURPLQJVULVLFR¶V UHGXFHUHQ ]RDOV SUHPLHNRUWLQJHQ RI
DGYLHVNXQQHQJHYHQRYHUGHMXLVWHLPSOHPHQWDWLHYDQGH]HPDDWUHJHOHQ ³VHOI-HIILFDF\´ 'LW
proefschrift heeft aangetoond dat Duitse verzekeraars grotendeels geen gebruik maken van
deze mogelijkheden. Een alternatieve aanpak van het lage niveau van voorbereidingen van
huishoudens met een hoog overstromingsrisico stelt strengere eisen voor
overstromingsbestendig bouwen in huidige bouwvoorschriften en draagt zorg voor een
verbeterde handhaving van deze bouwvoorschriften.
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