
Deelopdracht 3: Veiligheid in buitendijkse gebieden 

 

Bij waterveiligheid is sprake van binnendijks en buitendijks gebied. 

Buitendijkse gebieden zijn gebieden die niet worden beschermd door een 

primaire waterkering die het land beschermt tegen groot water.  

 
Buitendijkse gebieden liggen bijvoorbeeld langs de kust, langs de grote meren, in de 
Zeeuwse en Zuid Hollandse delta en langs de Waddenzeekust. Hier gelden geen 
wettelijke normen voor de bescherming tegen hoog water. Bewoners dragen zelf het 
risico van de gevolgen van hoog water. Het beoordelen van de veiligheidsituatie, het 
communiceren hierover en het afwegen van nut en noodzaak van beschermende 
maatregelen is de taak van de regionale overheden.  
 
Producten en planning 

Bij de uitvoering van het buitendijks beleid zijn knelpunten geconstateerd. In het 
deelprogramma Veiligheid wordt samen met regionale overheden bekeken óf het 
huidige beleid herijkt moet worden. Ook zorgt het deelprogramma voor een heldere 
communicatie over rollen en verantwoordelijken van overheden, bewoners, 
gebruikers en andere belanghebbenden in buitendijkse gebieden.  
 

Besluiten en (deel) producten Wanneer 

Besluit over buitendijks beleid: risico’s, rollen en 
verantwoordelijkheden 

2011 

Communicatie over buitendijkse risico’s, rollen en 
verantwoordelijkheden 

2011 2012 

 
Samenhang met andere deelprogramma’s 

Voor de uitvoering van het beleid voor buitendijks wonen kunnen ook instrumenten 
voor ruimtelijke ordening worden ingezet zoals overstromingsrisicozonering. Hiermee 
kan onderscheid worden gemaakt  tussen verschillende gebieden op basis van de 
kans dat deze overstromen.. Dit instrument voor ruimtelijke ordening is een 
onderdeel van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. 
 
In alle gebiedsgerichte deelprogramma’s liggen buitendijkse gebieden. De 
deelprogramma’s worden daarom goed geïnformeerd over een eventuele herijking 
van het beleid en de communicatie die daarop volgt over buitendijkse risico’s, rollen 
en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen. 
 

Afstemmen en besluiten 

Het projectteam Buitendijks bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van 
Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer(VROM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG).  
 
De gedachten over de eventuele herijking van beleid worden besproken in het 
Nationaal Wateroverleg en het Overlegorgaan Water en Noordzee. Ook wordt  aan 
verschillende adviesorganen gevraagd om te adviseren. De bewindspersoon van 
Verkeer en Waterstaat maakt uiteindelijk een keuze en legt een advies voor aan het 
kabinet, dat hierover een besluit neemt.  
 



Vervolgens wordt communicatie ingezet. Bij het communiceren met bewoners, 
gebruikers en belanghebbenden in buitendijkse gebieden over buitendijkse risico’s, 
rollen en verantwoordelijkheden spelen regionale overheden een belangrijke rol. 

 


