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SCHADE DOOR
WATEROVERLAST 
IS ONVERMIJDBAAR
Doordat we steeds vaker met weersextremen te maken
krijgen, is wateroverlast en schade door hoosbuien niet
te voorkomen. In de zomer valt in korte tijd soms wel 70
tot 80 mm neerslag, meer dan normaal in een maand zou
vallen. Dit zijn hoeveelheden regen die de riolering en het
watersysteem niet aan kunnen, ook al voldoen deze aan
de richtlijnen en normen. De kosten om schade bij zulke
weersextremen te voorkomen, wegen namelijk niet op
tegen de daadwerkelijke schadeposten.

ONS KLIMAAT VERANDERT
We hebben steeds vaker te maken met
weersextremen en hevigere neerslag.

DE WATERSCHAPPEN ZIJN
VERANTWOORDELIJK
VOOR EEN GOED
WERKEND WATERSYSTEEM
NIET TE VEEL, NIET TE WEINIG
Het waterschap werkt aan voldoende water.
Niet te veel, niet te weinig. Dat doen ze onder
meer door peilbeheer en het onderhouden
van het watersysteem.
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Dit doen zij bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het
waterpeil niet te hoog of te laag is. Door slim om te
gaan met peilbeheer stemmen ze het waterpeil af op de
aanwezige functies en kunnen zij overlast beperken. De
provincie stelt in overleg met de waterschappen regionale
gebiedsnormen voor wateroverlast vast. Het waterschap
toetst of de regionale watersystemen in zijn gebied aan
deze normen voldoen en onderzoekt hoe de knelpunten
kunnen worden opgelost.

DE WATERSCHAPPEN ZIJN
VERANTWOORDELIJK
VOOR EEN GOED
WERKEND WATERSYSTEEM
In Oost en Zuid-Nederland hebben we ook te maken
met hellende gebieden en beekdalen. In deze gebieden
zijn de waterstanden minder goed beheersbaar. Bij
extreme regenval kan het peil in de beken snel stijgen.
Voor beekdalen geldt hetzelfde als bij uiterwaarden
van rivieren: bij veel regenwater kunnen ze incidenteel
overstromen en onder water komen te staan. Daarom
geldt er in deze gebieden geen bescherming tegen
wateroverlast. In sommige delen van het land is ervoor
gekozen om toch een provinciale gebiedsnorm af te
spreken voor een beekdal. In die gevallen geldt er wel
een beschermingsniveau in een beekdal en moeten
waterschappen zorgen dat ze daar aan de afgesproken
normering wateroverlast voldoen.
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In sommige delen van het land is ervoor gekozen
om toch een provinciale gebiedsnorm af te
spreken voor een beekdal. In die gevallen geldt er
wel een beschermingsniveau in een beekdal en
moeten waterschappen zorgen dat ze daar aan d
e
afgesproken normering wateroverlast voldoen.
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NALATIGHEID IS
HET WATERSCHAP
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VOOR SCHADE
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WATERSCHAPPEN
dienen te zorgen voor een goed
functionerend watersysteem.

Het watersysteem kan veel aan, maar ook bij een goed
onderhouden watersysteem kunnen extreem, heftige
plaatselijke hoosbuien – ondanks alle inspanningen van
het waterschap – soms niet goed worden verwerkt.
Waterschappen zijn alleen aansprakelijk voor schade
bij wateroverlast als aangetoond kan worden dat zij
hun taken niet voldoende hebben uitgevoerd. Als aan
de provinciale gebiedsnormen wordt voldaan, is het
waterschap niet aansprakelijk voor opgetreden schade
door wateroverlast.

PARTICULIEREN
EN BEDRIJVEN KUNNEN
ZICH ZELF VERZEKEREN
TEGEN SCHADE

VERZEKEREN TEGEN
(WATER)SCHADE

PARTICULIEREN
Waterschade wordt vergoed d
 oor
de opstalverzekering

AGRARIËRS
Brede weersverzekering tegen
natuur- en klimaatverschijnselen.

WATERSCHAPPEN
kunnen advies geven aan
particulieren en agrariёrs over de
risico’s op wateroverlast. Maar ook
om je omgeving in te richten om
hiermee om te gaan.

Schade aan huizen en gebouwen door hevige neerslag
wordt gedekt door de opstalverzekering en het Verbond
van Verzekeraars heeft haar leden geadviseerd om
ook schade door wateroverlast op te nemen in deze
verzekeringen. Agrariërs kunnen zich via brede
weersverzekering verzekeren tegen schade door natuuren klimaatverschijnselen. Het ministerie van Landbouw,
LTO en de verzekeraars buigen zich momenteel over een
aanvullende regeling om agrariërs die schade hebben
door wateroverlast tegemoet te komen. Waterschappen
kunnen aangeven wat de potentiële kans is op
wateroverlast in een gebied en ze kunnen adviseren over
maatregelen die agrariërs en particulieren zelf kunnen
nemen op eigen terrein.
Agrariërs en particulieren kunnen op grond van deze
informatie besluiten of zij zich wel of niet willen
verzekeren tegen wateroverlast.

KANS OP
WATEROVERLAST
MAG:
Waterschappen hebben een zorgplicht voor het
voorkomen en beperken van wateroverlast vanuit
het regionale watersysteem. Uitgangspunt daarbij
zijn de provinciale gebiedsnormen wateroverlast. In
een gebied met bijvoorbeeld overwegend grasland
mag de kans op wateroverlast niet groter zijn dan
gemiddeld eens per 10 jaar. Voor een bebouwd
gebied is dat eens per 100 jaar. Soms wordt er na
een gebiedsproces een lagere norm vastgesteld,
bijvoorbeeld als de baten van maatregelen niet
opwegen tegen de kosten.
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