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I. Voorwoord 
 

Beste lezer, 

Voor u ligt het eindproduct van tien weken hard werken en drie jaar academische vorming. 

Het zijn tien leerzame weken en drie interessante jaren geweest, en ik laat aan u de 

beoordeling of deze thesis dat ook is.  

Ik heb mijn thesis geschreven over een relatief nieuw onderwerp: immateriële schade als 

gevolg van overstromingen. Kort gezegd is dit de fysieke en mentale schade die mensen 

oplopen wanneer zij zelf of hun persoonlijke bezittingen in aanraking zijn geweest met 

overstromingswater. Omdat dit een onderbelichte vorm van schade is die juist wel veel 

impact heeft op getroffenen, leek mij dit een zeer interessant onderwerp voor mijn thesis. 

Deze thesis is bedoeld voor iedereen die iets meer wil weten over wat immateriële schade is 

en zich afvraagt of er in Nederland eigenlijk aandacht aan besteed wordt door de 

verantwoordelijke instanties. Na het schrijven van deze thesis kan ik u vertellen dat 

Nederland een van de veiligste delta’s ter wereld heeft en dat er groeiende aandacht is voor 

maatschappelijke ontwrichting als gevolg van overstromingen. 

In dit voorwoord wil ik de mogelijkheid aangrijpen om mijn begeleider en andere kritische 

lezers te bedanken voor hun zeer opbouwende en helpende kritiek: mede dankzij jullie ligt 

hier een volledig eindproduct waar ik met plezier aan gewerkt heb. Zonder jullie waardevolle 

feedback zou ik nog niet half geleerd hebben wat ik nu wel geleerd heb. Bedankt! 

 

Voor nu wens ik u veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht, 26 juni 2014 
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II. Samenvatting 
 

Immateriële schade bij overstromingen is in vergelijking met materiële schade een 

onderbelicht onderwerp. Hoewel diverse auteurs aangeven dat immateriële schade 

ernstiger en langduriger van aard kan zijn dan materiële schade, is er geen compleet 

overzicht van de aspecten van immateriële schade bij overstromingen beschikbaar. In dit 

onderzoek wordt een overzicht gevormd van de diverse aspecten van immateriële schade 

zoals die te vinden zijn in de wetenschappelijke literatuur over schade bij overstromingen. 

Daarnaast wordt bekeken hoe immateriële schade opgenomen is in Nederlands 

overstromingsbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat immateriële schade het geheel is van 

directe, persoonlijke en indirecte, publieke schade die niet kwantificeerbaar is of waaraan 

geen marktwaarde verbonden kan worden. Het gaat hier vooral om fysieke en mentale 

schade en het verloren gaan van cultuurhistorische plaatsen en natuurgebieden.  

Uit de tweede analyse blijkt dat het Nederlandse overstromingsbeleid tot nu toe weinig 

aandacht besteedde aan immateriële schade. In 2013 sprak de minister van Infrastructuur & 

Milieu echter het voornemen uit om maatschappelijke ontwrichting als gevolg van 

overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen. De focus in het waterveiligheidsbeleid is 

daardoor meer gericht op adaptatie, naast preventie. Voor de toekomst lijkt het erop dat die 

ontwikkeling door zal zetten, vanwege verregaande verkenningen voor maatregelen door 

het Planbureau voor de Leefomgeving.  
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1. Inleiding 

1.1 Probleembeschrijving 

Het Europese continent wordt de laatste jaren geplaagd door hoge waterstanden en 

overstromingen. Zo werden in mei 2014 grote delen van Oost-Europa getroffen door 

overstromingen met ernstige schade als gevolg. Door hoge temperaturen kregen de grote 

rivieren veel smeltwater te verwerken, waardoor ze buiten hun oevers traden (NOS.nl, 

2014). Deze overstromingen veroorzaken veel schade. Infrastructuur, bebouwing en natuur 

ondervinden schade door de overstromingen, in diverse gradaties, waarbij waterschade de 

minste is en ernstige beschadiging tot volledige vernieling de ergste (Leiter, Oberfoher, & 

Raschky, 2009). Vooral stedelijke gebieden met een relatief hoog inwoneraantal kunnen veel 

schade ondervinden van overstromingen. Doordat er meer mensen op kleinere 

oppervlakken leven, wordt de impact van een overstroming ook groter (Djordjevic et al., 

2011). 

Waar materiële schade als gevolg van overstromingen veel aandacht krijgt, is immateriële 

schade een minder belicht gevolg van overstromingen. Het lijkt voor zichzelf te spreken dat 

getroffenen niet alleen financiële verliezen lijden, maar in beleid en wetenschappelijke 

literatuur krijgt immateriële schade minder aandacht dan materiële schade (Tapsell & Priest, 

2009). Green & Penning-Rowsell schreven in 1989 dat immateriële schade ernstiger is dan 

materiële schade. Immateriële schade is echter een zeer gefragmenteerd begrip, wat blijkt 

uit de bestaande literatuur. Er zijn weinig artikelen waarin immateriële schade als zodanig 

beschreven wordt, vrijwel altijd wordt een bepaald aspect beschreven, zoals slachtoffers of 

psychische schade (Tapsell & Priest, 2009). Ook in Nederlands overstromingsbeleid wordt 

meer aandacht gegeven aan materiële schade dan aan immateriële schade (Meyer & 

Messner, 2005). Hoeveel aandacht dit is en wat dat betekent in overstromingsbeleid is 

echter niet duidelijk. 

Leeswijzer 

In deze thesis zullen achtereenvolgend de volgende zaken aan bod komen: om een 

kennislacune te identificeren volgt eerst een kort overzicht van wetenschappelijke studies 

die gaan over wat immateriële schade is en hoe ermee omgegaan wordt. Daaruit volgen 

onderzoeksdoel en –vraag, de methode voor dit onderzoek en vervolgens resultaten en 

conclusies. Gedurende het onderzoek is gebleken dat er, ondanks breed methodisch 

onderzoek, een aantal beperkingen zijn in de uitkomsten. Dit zal terugkomen in de discussie. 
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1.2 Korte review van voorgaande wetenschappelijke studies      

Door klimaatverandering wordt de kans op extreme weersomstandigheden en 

natuurrampen steeds groter (Quevauviller, 2011). De zeespiegel stijgt waardoor 

overstromingen waarschijnlijker worden. Dit betekent dat er meer en vaker mensen 

slachtoffer kunnen worden van overstromingen (Penning-Rowsell, Tapsell & Wilson, 2005). 

Tot voor kort werd vooral materiële schade, die in geld is uit te drukken, gerekend als schade 

van een overstroming. Recentelijk is echter een trend te zien waarbij immateriële schade 

meer aandacht krijgt in overstromingsbeleid en –literatuur (PBL, 2013; PBL, 2014; Joseph et 

al., 2014). Gedacht moet worden aan fysieke en mentale schade, of het verloren gaan van 

dierbare bezittingen (Tapsell, 2001). Het gaat hier ook om de gezondheidseffecten van 

overstromingen, zowel direct tijdens en na een overstroming, als indirect, een langere tijd na 

de overstroming (Green & Penning-Roswell, 1989). Studies erkennen de grote impact van 

overstromingen op de fysieke en mentale gezondheid van getroffenen (Green & Penning-

Rowsell, 1989; Penning – Rowsell & Green, 2000; Tapsell et al., 2002; Jonkman et al., 2008). 

Immateriële schade wordt vaak omschreven als het tegenovergestelde van materiële 

schade, namelijk schade die kwantificeerbaar of in een marktprijs is uit te drukken (Morissey 

& Oliver-Smith, 2013). Hiermee wordt immateriële schade negatief gedefinieerd, dat wil 

zeggen als de tegenhanger van materiële schade. De omschrijving in veel artikelen is een 

variant op die van Green & Penning-Rowsell (1989), namelijk dat immateriële schade of 

‘intangible damage’ de schade is die niet in een kosten-batenanalyse weergegeven kan 

worden of die niet in een monetaire eenheid uitgedrukt kan worden. Dit is dan ook het 

heersende paradigma onder wetenschappers die onderzoek doen naar overstromingen 

(Messner & Meyer, 2006).  

1.3 Aanwijzen van gat in de literatuur 

Immateriële schade is een term in wetenschappelijke literatuur over schade door 

overstromingen om aan te geven dat er naast materiële schade ook schade bestaat die niet 

in een economische maat te vangen is. In de literatuur zijn veel aspecten te vinden die onder 

immateriële schade vallen. Een overzicht waarin alle aspecten van immateriële schade 

benoemd worden ontbreekt nog. Om beleid te kunnen maken waarin immateriële schade 

meegenomen wordt, is het van belang een overzicht te hebben van wat onder immateriële 

schade valt. Het kan zijn dat immateriële schade al meegenomen wordt in 

overstromingsbeleid, maar omdat dat niet als zodanig benoemd worden, is dat niet bekend.  

Immateriële schade laat zich in vergelijking met materiële schade lastig meten en 

vergelijken, door het persoonlijke en individuele karakter van de schade (Lekuthai & 

Vongvisessomjai, 2001). Een aantal auteurs (Lekuthai & Vongvisessomjai, 2001; Tol, 1994; 

Green & Penning-Rowsell, 1989) probeert modellen te vormen om immateriële schade in 

een economische maat te vangen. Daaraan zal echter in dit geen aandacht worden besteed, 

omdat het hier gaat om de aspecten van immateriële schade zelf, en niet de waardering 

daarvan in economische zin. 
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1.4 Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag 

Het eerste doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de aspecten van immateriële 

schade bij overstromingen: welke zaken worden wel en welke zaken worden niet als 

immateriële schade gezien? Dit is verkennend en beschrijvend onderzoek.  

Een tweede doel van dit onderzoek is onderzoeken welk beleid de Nederlandse overheid 

vormt of gevormd heeft om met de aspecten van immateriële schade bij overstromingen om 

te gaan. In literatuur wordt erkend dat immateriële schade grote impact heeft op 

getroffenen (Green & Penning – Rowsell, 1989; Jonkman et al., 2008). Het doel van dit 

onderzoek is om uit te vinden of de Nederlandse overheid de gevolgen van immateriële 

schade van een zodanig belang acht, dat het in overstromingsbeleid opgenomen wordt. 

Hiermee is dit onderzoek ook deels evaluatief, want er wordt bekeken of de Nederlandse 

overheid zich houdt aan haar voornemen om maatschappelijke ontwrichting als gevolg van 

een overstroming te voorkomen en verhelpen. 

Om er achter te komen hoe immateriële schade omschreven wordt en hoe er mee wordt 

omgegaan, staat de volgende hoofdvraag in deze thesis centraal: 

In hoeverre wordt immateriële schade meegenomen in Nederlands overstromingsbeleid? 

De vraag zal aan de hand van deelvragen beantwoord worden: 

1. Uit welke aspecten bestaat immateriële schade bij overstromingen, volgens de 

wetenschappelijke literatuur over schade bij humanitaire rampen?  

2. Welke van de bij deelvraag 1 genoemde aspecten worden nu meegenomen in 

Nederlands overstromingsbeleid? 

De laatste vraag geeft aan dat het uitgangspunt van dit onderzoek is dat de Nederlandse 

overheid een rol heeft in het verhelpen van de geleden schade. Het huidige beleid bij 

overstromingen dateert uit de jaren ’60 van de vorige eeuw als reactie op de 

watersnoodramp in 1953. Er wordt nu nieuw beleid gevormd, dat naast preventie meer 

gericht is op adaptatie, zoals het ontwikkelen van meerlaagsveiligheid en daarmee het 

inzetten op rampenbeheersing (de Bruijn, Beckers, & van der Most, 2010; de Moel & Aerts, 

2011; Nationaal Waterplan, 2009). De Nederlandse overheid zou daarom een grote rol 

moeten spelen in het verhelpen en voorkomen van immateriële schade, omdat adaptatie 

vraagt om duidelijke maatregelen tijdens een calamiteit. Daarnaast hebben overstromingen 

vaak een zodanig grote omvang, dat het voor burgers of bedrijven vrijwel onmogelijk is om 

adequaat in te grijpen en schade te voorkomen of verhelpen, terwijl de overheid de kennis 

en kunde wel in huis heeft. 
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1.5 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is wetenschappelijke relevant omdat er nog geen overzicht bestaat voor de 

aspecten van immateriële schade. Er is nog geen positief geformuleerd e omschrijving(dat is, 

immateriële schade is … in plaats van immateriële schade is het ontbreken van…) van 

immateriële schade die zodanig uitgebreid is dat er een overzicht van gemaakt kan worden. 

De kennislacune die ik daarmee opvul is een nu nog ontbrekend, compleet overzicht van de 

verschillende aspecten van immateriële schade bij overstromingen.  

Dit onderzoek is maatschappelijke relevant omdat in de toekomst de kans op 

overstromingen toe zal nemen (Ahern et al., 2005). De wereldbevolking groeit, waardoor er 

meer mensen op kleiner oppervlak komen te wonen. Er wonen veel mensen in kustzones 

waar een groter risico is op overstromingen. Het risico van slachtoffers bij overstromingen 

wordt daarmee ook groter. Het is daarom van belang te ontdekken of en hoe er aandacht 

gegeven wordt aan immateriële schade, ook voor Nederlands overstromingsbeleid. 
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2. Methode 

2.1 Methode deelvraag 1 

Deelvraag 1 luidt: Uit welke aspecten bestaat immateriële schade bij overstromingen, 

volgens de wetenschappelijke literatuur over schade bij humanitaire rampen? Voor deze 

vraag zal ik verder bouwen op bestaande literatuur over schade bij overstromingen. Het zal 

bestaan uit een review van wetenschappelijke literatuur over de aspecten van immateriële 

schade. Immateriële schade wordt benaderd als een deel van de totale schade als gevolg van 

een overstroming. Uit de literatuur zal een overzicht gevormd worden, waarbij een verdeling 

in directe schade en indirecte schade aangehouden wordt, die afkomstig is uit de literatuur 

(Joseph et al., 2014). Er zullen inzichten uit verschillende vakgebieden gecombineerd 

worden. Dit houdt in dat een er inductie van kennis toegepast wordt: van specifieke, 

empirische kennis over immateriële schade bij allerlei humanitaire rampen naar een 

algemeen raamwerk voor immateriële schade bij overstromingen.  

Om vast te stellen of immateriële beschreven wordt in de literatuur heb ik een aantal criteria 

gehanteerd. Allereerst moet er een beschrijving van immateriële schade gegeven wordt die 

verder gaat dan immateriële schade tegen materiële schade af te zetten. Dit heb ik gedaan 

door te zoeken naar artikelen die immateriële schade als zodanig behandelen en niet schade 

door overstromingen in het algemeen. Ook literatuur die een bepaald aspect bespreekt, 

bijvoorbeeld gezondheidsschade door rampen op langere termijn, heb ik meegenomen. In 

deze thesis gaat het om schade geleden door personen en gemeenschappen, die fysiek en 

sociaal van aard is, en direct veroorzaakt wordt door het in aanraking komen met 

overstromingswater. Daar ligt ook de focus bij het zoeken naar literatuur. Immateriële 

schade door bijvoorbeeld inkomstenderving wordt niet meegenomen, omdat die 

economisch van aard is. Een aantal artikelen geeft een beknopt overzicht van wat 

immateriële schade in het licht van hun onderzoek is, ook die artikelen zullen meegenomen 

worden (Jonkman et al., 2008; Lektuhai & Vongvissesomjai, 2001; Brouwer & van Ek, 2004). 

Google Scholar en Scopus zijn de belangrijkste bronnen voor wetenschappelijke literatuur. Ik 

heb naar artikelen gezocht met verschillende zoektermen die gerelateerd zijn aan 

immateriële schade en overstromingen. Ik heb voornamelijk Engelse zoektermen gebruikt, 

omdat veel literatuur in het Engels is geschreven. Voorbeelden van zoektermen zijn: 

- Intangible costs flooding; 

- Non-monetary costs; 

- Health impacts flooding; 

- Psychological impact flooding; 

- Individual vs community impact AND flooding; 

- European Union AND flooding damage policy; 

- The Netherlands AND socioeconomic flooding damage policy; 
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De zoektermen heb ik opgesteld aan de hand van de eerdere wetenschappelijke review 

(§1.2) of volgen uit de gevonden artikelen.  

Immateriële schade is van alle tijden, maar de wetenschappelijke literatuur gaat niet zo ver 

terug. Een enkele uitzondering daargelaten, is het vooral literatuur uit de laatste twee 

decennia. Vanaf die tijd is er aandacht voor immateriële schade, waardoor er ook meer 

literatuur beschikbaar is. De analyse is vooral gericht op schade in ontwikkelde landen en 

minder op schade in ontwikkelingslanden. Door verschillende omstandigheden (sociaal-

economisch, klimatologisch) kunnen de gevolgen en daarmee de impact voor getroffenen 

anders zijn (Ahern et al., 2005; Alderman et al., 2012). 

2.2 Methode deelvraag 2 

Deelvraag 2 luidt: Welke van de bij deelvraag 1 genoemde aspecten worden nu meegenomen 

in Nederlands overstromingsbeleid? Om deze vraag te beantwoorden heb ik 

beleidsdocumenten van de Nederlandse overheid onder de loep genomen. Het is daarvoor 

van belang te weten hoe het waterbeleid gevormd wordt en wie daarvoor verantwoordelijk 

is. Daarom zal daar een paragraaf aan gewijd worden.  

Om te meten of en hoe immateriële schade meegenomen, heb ik het Nederlandse 

overstromingsbeleid in drie categorieën ingedeeld. In de eerste categorie wordt immateriële 

schade of aspecten daarvan niet genoemd. In de tweede categorie wordt melding gemaakt 

van het voorkomen van (aspecten van) immateriële schade, in de derde categorie wordt 

melding gemaakt van aspecten van immateriële schade en is beknopt aangegeven hoe met 

immateriële schade omgegaan moet worden. De laatste documenten gaan dan ook specifiek 

over immateriële schade bij overstromingen. De beleidsdocumenten die meegenomen 

worden, moeten gerelateerd zijn aan waterveiligheidsbeleid. Hieruit volgt een 

beleidsanalyse. 

De vragen voor de categorisering van de beleidsdocumenten zijn de volgende: 

1. Worden aspecten van immateriële schade genoemd in het beleidsdocument? 

2. Wordt concreet aangegeven hoe met immateriële schade bij overstromingen 

omgegaan moet worden in dit beleidsdocument? 

3. Gaat dit beleidsdocumenten specifiek over immateriële schade en hoe daarmee om 

te gaan? Gaat het over immateriële schade bij overstromingen of voor calamiteiten 

in het algemeen? 

Uit deze vragen volgen drie, met de vragen corresponderende, categorieën 

beleidsdocumenten. Om te bepalen wat de plaats van deze documenten binnen het 

overkoepelende waterveiligheidsbeleid is een vierde vraag opgesteld: 

4. Wat betekent het dat in deze documenten immateriële schade is meegenomen? 
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Het is erg belangrijk wat de plaat is van het beleidsdocument binnen het 

overstromingsbeleid. Een aanbeveling van het PBL heeft bijvoorbeeld minder invloed op het 

beleid dan een artikel in de Waterwet. Om te kunnen beoordelen welke documenten 

relevant zijn en welke plaats ze hebben binnen het overstromingsbeleid, volgt eerst een 

korte toelichting op het Nederlandse waterveiligheidsbeleid met daarbij een afbakening van 

wat geldt als overstromingsbeleid. 

Inrichting van het Nederlandse waterveiligheidsbeleid 

Het Nederlandse waterbeleid is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid en valt onder 

het werkveld van de minister van Infrastructuur & Milieu(I&M) (Rijksoverheid.nl, 2014). In 

samenwerking met verschillende overheidslagen moet zij initiatieven nemen om het 

waterbeleid optimaal vorm te geven. Rijkswaterstaat is het uitvoerend orgaan van het 

Ministerie en is samen met de waterschappen waterbeheerder (Rijksoverheid.nl, 2014). Een 

groot deel van het waterveiligheidsbeleid, waar ook overstromingsbeleid onder valt, is 

geschreven door of in opdracht van het Ministerie van I&M.  

Recentelijk heeft de minister aangegeven dat het overstromingsbeleid, onderdeel van het 

waterveiligheidsbeleid, meer gericht moet zijn op het voorkomen van maatschappelijke 

ontwrichting (PBL, 2014). Daarmee is de focus in het beleid verbreed van voornamelijk 

preventieve maatregelen naar meer adaptieve maatregelen en crisismanagement (van den 

Hurk, Mastenbroek & Meijerink, 2013). Dit betekent dat er een brug geslagen moet worden 

tussen huidig preventief beleid en toekomstig, meer adaptief beleid (TMO, 2009; PBL, 2014). 

Om dit mogelijk te maken is de Deltacommissie in het leven geroepen: een 

samenwerkingsverband tussen overheden en maatschappelijke organisaties die uitkijkt naar 

manieren om het waterveiligheidsbeleid richting te geven voor de komende jaren 

(Deltaprogramma, 2014).  

Het Deltaprogramma is niet het enige programma dat zich bezighoudt met 

waterveiligheidsbeleid. Op verschillende niveaus worden aanbevelingen, voorbereidende 

programma’s en rapporten geschreven om toe te werken naar adaptief 

waterveiligheidsbeleid. Zo presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving recent haar 

rapport ‘Kleine kansen, grote gevolgen’, waarin de focus ligt bij het voorkomen van 

maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een overstroming. Maatschappelijke 

ontwrichting betekent veel slachtoffers of zware economische schade als gevolg van een 

overstroming (PBL, 2014). 

Er wordt veel waarde gehecht aan goed risicomanagement bij overstromingen, ook op EU-

niveau. De EU heeft de richtlijn overstromingsrisico’s (ROR) uitgevaardigd, die lidstaten in 

staat stelt hun overstromingsbeleid op elkaar af te stemmen (Europees Parlement, 2007, 

Quevauviller, 2011). Dit wordt mede gedaan omdat grote rivieren door een groot deel van 

de EU stromen. Het overgrote deel van het overstromingsbeleid wordt echter op nationaal 

niveau gevoerd, omdat calamiteiten vaak beperkt blijven tot regio’s binnen lidstaten 
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(Tsakiris et al., 2009 ). In deze thesis zal dan ook het overstromingsbeleid in Nederland onder 

de loep genomen worden, in het licht van immateriële schade. Waar nodig zal ook de 

Europese richtlijn meegenomen worden.  

Orgaan Taak 

Rijksoverheid, Min. van I&M Eindverantwoordelijke nationaal waterbeleid 

Rijkswaterstaat (RWS) Uitvoeringsorgaan min. I&M, waterbeheerder 

Waterschappen Waterbeheerder 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Beleidsgericht onderzoeksinstituut min. I&M 

Tabel 1. Actoren in overstromingsbeleid (bron: Rijksoverheid.nl; PBL.nl) 

 

Afbakening overstromingsbeleid 

Een beleidsdocument is in dit onderzoek een document van de Rijksoverheid of in opdracht 

daarvan waarin uitgestippeld wordt wat er de komende jaren gaat gebeuren in het 

overstromingsbeleid of wat de stand van zaken nu is. Beleidsevaluaties vallen daar alleen 

onder als er aanbevelingen worden gedaan om het beleid te verbeteren. Beleid voor 

crisismanagement is de uitwerking van overstromingsbeleid. Crisisplannen en draaiboeken 

voor rampenbeheersing vallen daarom ook buiten dit onderzoek. Het gaat in dit onderzoek 

om de grote lijn in het overkoepelende overstromingsbeleid en daarmee over de erkenning 

van de ernst van immateriële schade door overstromingen.  

De beleidsdocumenten die ik geanalyseerd heb, voldoen aan een aantal criteria. Ze zijn 

nationaal geldend, hebben te maken met of zijn waterveiligheids- en overstromingsbeleid. 

Via de publicatiewebsite van Rijkswaterstaat heb ik de belangrijkste beleidsdocumenten van 

het ministerie van I&M gevonden. In de documenten wordt veel gesproken over 

aankomend, nieuw waterbeleid en daarom heb ik ook de verwijzingen gebruikt om 

beleidsdocumenten op te sporen. Op die manier zijn alle relevante documenten opgenomen 

in dit onderzoek. 

Uit de bovenstaande zoekmethode zijn de volgende beleidsdocumenten en 

overheidsprogramma’s relevant gebleken: 

- Richtlijn overstromingsrisico (ROR), (EU, 2007); 

- Waterwet (Rijksoverheid, 2009); 

- Nationaal Waterplan 2009 (Rijksoverheid, Min. van I&M, 2009); 

- Beleidsnota Waterveiligheid 2009 - 2015 (Min. van V&W, VROM, LNV, 2009) 

- Rapport van Bevindingen van de Taskforce Management Overstromingen (TMO, 

2009); 

- Deelrapport Nafase (TMO, 2009); 

- Overstromingsrisico en waterbeheer in Nederland: de stand van zaken in 2012 

(Rijkswaterstaat, 2012); 

- Samenwerking in crisisbeheersing (Unie van Waterschappen, 2012) 

- Veilig wonen en werken: Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Min. van I&M, 

2012) 
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- Maatschappelijke ontwrichting door overstromingen voorkomen? Verkenning van 

groepsrisico (PBL, 2013 ); 

- Water governance in the Netherlands: fit for the future? (OECD, 2014) 

- Deltaprogramma 2014 (Rijksoverheid, Min. van I&M en EZ, 2014); 

- Kleine kansen, grote gevolgen: slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting als 

focus voor het waterveiligheidsbeleid (PBL, 2014). 

 

De beleidsdocumenten heb ik doorzocht op de aanwezigheid van de gevonden aspecten bij 

deelvraag 1 en de concrete betekenis daarvan voor beleid en beleidsvorming. De methode 

voor deelvraag 2 is afhankelijk van de bevindingen in deelvraag 1. Daarom zal ik in hoofdstuk 

4, de analyse van de beleidsdocumenten, nog kort ingaan op de aspecten van immateriële 

schade die ik zoek in de beleidsdocumenten. 
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3. Analyse 1: Aspecten van immateriële schade 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een overzicht gevormd worden van de aspecten van immateriële schade, 

aan de hand van wetenschappelijke literatuur over schade bij overstromingen. De aspecten 

worden ingedeeld in directe en indirecte schade en in drie termijnen, gebaseerd op artikelen 

van Lekuthai & Vongvisessomjai (2001), Joseph et al. (2014) en op het rapport ‘Kleine 

kansen, grote gevolgen’ (2014) van het PBL. Directe schade is persoonlijk van aard en 

indirecte schade is publiek van aard (Joseph et al., 2014). Daarnaast wordt ook aangegeven 

voor wie de aspecten als schade gelden: voor een individu, een gezin, voor een 

gemeenschap of voor de hele samenleving? Deze indeling is gekozen om aan te geven dat 

schade op verschillende termijnen en door verschillende groepen geleden wordt. De eerste 

termijn is tijdens de overstroming, de termijn die daarop volgt is de herstelfase na de 

overstroming en de laatste termijn is de fase tot de situatie weer gelijk is aan de situatie 

voor de overstroming. Termijnen lopen in elkaar over en overlappen dus ook. 

In een matrix worden de resultaten weergegeven, die vervolgens verder toegelicht worden 

in de volgende paragrafen. 

 

Hoewel de meeste auteurs een economische invalshoek kiezen bij het inventariseren van 

schade, gaat het hier om een inventarisatie vanuit de sociale hoek: wat zijn de aspecten van 

immateriële schade, die niet in economische waarden te vatten zijn?  

De meest voorkomende beschrijving van immateriële schade is schade waarvoor geen 

marktprijs bestaat (Penning-Rowsell & Green, 2000; Jonkman et al., 2008). Deze beschrijving 

is tweeledig: enerzijds betekent het dat de schade niet te kwantificeren is, anderzijds is het 

niet mogelijk de schade een de economische waarde toe te kennen (Morrisey & Oliver-

Smith,2013 ). In de literatuur worden verschillende benamingen gehanteerd voor deze 

schade: 

- Emotional damage (Vanneuville et al., 2003, ) 

- Health impact/ health damage (Ahern et al., 2005; Parker, Tapsell & McCarthy, 2007; 

Messner & Meyer, 2006; Green & Penning-Rowsell, 1989; Hajat et al., 2005) 

- Non-monetary damage (Green & Penning-Rowsell, 1989) 

- Intangible damage (Kang et al., 2005; Green & Penning-Rowsell, 1989; Lektuhai & 

Vongvissesomjai, 2001) 

- Socio-economic damage (Messner & Meyer, 2007; Brouwer & van Ek, 2004); 

 

Omdat deze omschrijvingen overlappen, zal ik in de volgende paragrafen een overzicht 

geven van de verschillende aspecten van immateriële schade. Tabel 2 geeft een overzicht 

van de aspecten van immateriële schade bij overstromingen, met daarin vermeld voor wie 

de schade geldt. 
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Tabel 2 - Aspecten van immateriële schade 
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3.2 Directe immateriële schade 

De aspecten van immateriële schade die in deze categorie vallen, geldt voor individuen en 

gemeenschappen. Onder gemeenschappen vallen ook families. Tijdens de overstroming 

wordt ze veroorzaakt door direct contact met het water of met de directe gevolgen van de 

overstroming, zoals ronddrijvend puin (Hajat et al, 2005). In de herstelfase zijn de directe 

verliezen door de overstroming de belangrijkste bron van schade (Joseph et al., 2014). In de 

laatste fase wordt de schade veroorzaakt door de stress van het oppakken van het dagelijks 

leven.  

3.2.1 Tijdens de overstroming 

Fysieke schade 

Tijdens een overstroming zijn vrijwel altijd slachtoffers te betreuren (Hajat et al,. 2005). 

Zeker als de overstroming zich onverwacht aandient is de kans op slachtoffers relatief groot 

(Ahern et al., 2005). Verdrinking door onderkoeling of verwonding is de belangrijkste 

oorzaak van slachtoffers bij een overstroming (Joseph et al., 2014). Ronddrijvend materiaal 

en instorting van gebouwen kunnen verwondingen veroorzaken (Ahern et al., 2005). Ze 

kunnen ontstaan als mensen proberen weg te komen uit gebouwen of familieleden of 

eigendommen proberen veilig te stellen uit hun huizen (Ahern et al., 2005; Joseph et al., 

2014).  

Psychische schade 

Getroffen worden door een overstroming is een traumatische gebeurtenis (Tunstall et al., 

2006). Mensen worden verrast door het stijgende water en kunnen dan niet meer weg. Dat 

veroorzaakt veel stress: het ontbreken van handelingsopties (niet kunnen vluchten, 

machteloosheid) en het ontstaan van chaos kan een levenslang trauma veroorzaken (PBL, 

2014). Ook onzekerheid over de situatie en wat er gaat gebeuren is een bron van stress 

(Sigrist & Gutscher, 2008). 

Er is een onderscheid tussen fysieke en psychische gezondheid, hoewel er een sterke 

wisselwerking tussen fysieke en psychische aspecten bestaat (PBL, 2014).  Carroll et al. 

(2009) stelt dat psychische schade vaak ernstiger en langduriger van aard is dan fysieke 

schade. Bovendien kunnen getroffenen verschillend reageren op dezelfde ervaringen (Carroll 

et al., 2009).  
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3.2.2 Tijdens de herstelfase na de overstroming 

Als het waterpeil weer gezakt is, begint de herstelfase. Vaak dringt pas dan de volle omvang 

van een overstroming door, omdat pas dan zichtbaar is welke schade er is (Walker et al., 

2012). In deze situatie treden er verschillende soorten schade op.  

 

Fysieke schade 

Ook in deze fase zijn er risico’s op gezondheidsklachten: er kunnen ziektes ontstaan doordat 

er bijvoorbeeld schimmelsporen in huizen zitten en mensen kunnen gewond raken als ze 

gaan opruimen terwijl huizen niet veilig zijn door instabiliteit of kapotte elektriciteitskabels 

(Walker et al., 2012; Ahern et al., 2005). Ook infecties door vervuild drinkwater vallen in 

deze categorie (Hajat et al., 2005). 

 

Psychische schade 

Psychische schade treedt op door het verlies van familieleden of vrienden en het verlies van 

persoonlijke eigendommen zoals foto’s en dagboeken (Green & Penning-Rowsell, 1989; 

Jonkman et al., 2008; Messner & Meyer, 2005; Tapsell & Tunstall, 2008; Carroll et al., 2009; 

Joseph et al., 2014; Walker et al., 2012). Een evacuatie kan een gemeenschap ontwrichten, 

wat zowel individueel als voor een gemeenschap schade kan betekenen (Carrol et al., 2009). 

Familierelaties kunnen onder druk komen te staan als verblijf daar niet vrijwillig is (Carroll et 

al., 2009). In veel onderzoeken komt sterk naar voren dat getroffenen bij zware regenval 

bang zijn voor nieuwe overstromingen (Tapsell & Tunstall, 2008; Tapsell, 2001; Joseph et al., 

2014; Carroll et al., 2009). In deze periode kunnen getroffenen depressies of 

angststoornissen ontwikkelen (Ahern et al., 2005; Carroll et al., 2009). Bovendien kunnen 

klachten die getroffenen al hadden, verergeren door de stressvolle situatie waarin ze zich 

bevinden (Tapsell, 2001; Tapsell & Tunstall ,2008). 

 

Schade door derden 

Als begonnen wordt met het herstellen van huizen en eigendommen, komen vaak andere 

problemen aan de orde. Er bestaat vaak onduidelijkheid over het al dan niet uitbetalen van 

schade door verzekeringen (Carroll et al., 2009). Vaak hebben getroffenen geen keuze dan te 

accepteren wat verzekeringsmaatschappijen hen aanbieden. Hetzelfde geldt wanneer huizen 

hersteld worden door aannemers: getroffenen zijn gebonden aan wat ze aangeboden krijgen 

en kunnen niet zelf kiezen hoe hun huis gerepareerd wordt (Carroll et al., 2009). Wanneer 

huizen leeg komen te staan door evacuaties vinden soms plunderingen plaats, waardoor 

getroffenen bij thuiskomt nog meer moeten missen dan alleen hun eigendommen die 

weggespoeld zijn (Carroll et al., 2009).  
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3.2.3 Na de herstelfase van de overstroming 

Fysieke schade - psychische schade – langdurige gezondheidsklachten 

Immateriële schade op langere termijn is gerelateerd aan fysieke en mentale 

gezondheidsklachten. Te denken valt aan blijvend letsel of een chronische ziekte (Tunstall et 

al., 2006). Getroffenen moeten hun ‘normale’ leven weer oppakken. Lichamelijke en 

psychische klachten kunnen aanhouden (Joseph et  al., 2014; Hajat et al., 2005). Angst over 

toekomstige overstromingen kunnen impact hebben op het dagelijks leven (Ahern et al., 

2005).  

 

Ontwrichting door evacuatie 

Gemeenschappen zijn ontwricht door alle gebeurtenissen (evacuaties, verhuizingen) en het 

duurt lang voordat ze weer normaal functioneren, als dat al lukt (Tapsell & Tunstall, 2008; 

Walker et al., 2012). Soms zijn gebieden zo beschadigd door een overstroming dat mensen 

niet meer terug komen: ‘Very extreme flood events may radically change a locality making it 

impossible to rebuild in the area, […]. People may also loose security in an area as a place to 

live […] thus affecting people's well-being’ (Tapsell & Tunstall, 2008). 

 

Verlies van vertrouwen in verantwoordelijke overheden 

De manier waarop overheden of verantwoordelijke instanties reageren op overstromingen 

kan leiden tot verminderd of verloren vertrouwen in autoriteiten (Carroll et al., 2009, 

Jonkman et al., 2008; Tapsell et al., 2002). 

3.3 Indirecte immateriële schade 

Indirecte schade is schade die publiek van aard is. De schade wordt geleden door 

gemeenschappen, de overheid en de natuur, en vindt tijdens alle genoemde termijnen 

plaats. 

Milieuschade- ecologische schade 

Door een overstroming kunnen natuurgebieden verwoest worden, wat ernstige gevolgen  

zoals vervuiling van watervoorraden en verzilting van landbouwgrond kan betekenen 

(Alderman et al., 2012). Deze schade is natuurschade en schade voor een gemeenschap, 

omdat er risico’s bestaan voor de volksgezondheid en omdat bijvoorbeeld recreatie 

bemoeilijkt wordt door verwoeste natuur. 

Schade aan cultuurhistorische plaatsen 

Messner & Meyer (2006) stellen dat overstromingen schade kunnen doen aan cultureel 

erfgoed zoals historische gebouwen en monumenten. Deze plaatsen kunnen veel betekenen 

voor een gemeenschap en is daarom immateriële schade. 
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4. Analyse 2: Immateriële schade in Nederlands 

overstromingsbeleid 
 

4.1 Inleiding 

Het Nederlandse overstromingsbeleid is sterk gericht op het voorkomen van overstromingen 

(TMO, 2009). Het beleid krijgt in Nederland veel aandacht, omdat een 70% van het  

Nederlandse bruto nationaal product in gebieden onder de zeespiegel verdiend wordt 

(Deltaprogramma, 2014). Een overstroming kan ernstige gevolgen hebben voor de 

Nederlandse economie. De minister heeft in 2013 aangegeven dat het overstromingsbeleid 

meer gericht moet worden op adaptatie en het voorkomen van maatschappelijke 

ontwrichting. Deze analyse is uitgevoerd om na te gaan of immateriële schade meegenomen 

is in het beleid. Om dit na te gaan heb ik vier vragen opgesteld om de eerder genoemde 

beleidsdocumenten (§2.2) aan te toetsen: 

1. Worden aspecten van immateriële schade genoemd in het beleidsdocument? 

2. Wordt concreet aangegeven hoe met immateriële schade bij overstromingen 

omgegaan moet worden in dit beleidsdocument?  

3. Gaat dit beleidsdocumenten specifiek over immateriële schade en hoe daarmee om 

te gaan? Gaat het over immateriële schade bij overstromingen of voor calamiteiten 

in het algemeen? 

4. Wat betekent het dat in deze documenten immateriële schade is meegenomen? 

In de beleidsdocumenten heb ik gezocht naar de volgende aspecten of synoniemen daarvan, 

volgend uit deelvraag 1 (zie tabel 2, §3.1): 

- Slachtoffers; 

- Fysieke schade; 

- Psychische schade; 

- Ontwrichting, door evacuatie; 

- Schade door derden; 

- Verlies van vertrouwen; 

- Langdurige gezondheidsklachten; 

- Schade aan cultuurhistorische plaatsen; 

- Milieuschade; 

- Ecologische schade. 

 

De vragen 1 -3 kunnen positief of negatief beantwoord worden. De mate waarin ze positief 

beantwoord worden geeft aan in hoeverre immateriële schade genoemd wordt in 

overstromingsbeleid. Vraag 4 geeft de rol van het document in het Nederlands 

overstromingsbeleid aan. Samen laten de vragen zien in hoeverre de schade in beleid is 

meegenomen. 
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4.2 Analyse van beleidsdocumenten 

In bijlage 1 (§8.1) is een tabel met uitgebreide antwoorden op de vragen 1 – 3 voor alle 

documenten opgenomen. In deze paragraaf volstaat de categorisering, zoals beschreven in 

§2.2.  

Tabel 3 – Categorieën in benoeming van immateriële schade 

Terugkomend op vraag 4, wat betekent het dat in deze documenten immateriële schade is 

meegenomen? En wat betekent het als documenten immateriële schade niet noemen? 

Categorie 1 – documenten noemen geen aspecten van immateriële schade en hebben als 

zodanig geen rol te vervullen in de sturing van het waterveiligheidsbeleid naar het opnemen 

van maatregelen voor immateriële schade. De documenten zijn slechts beschrijvend van 

aard of leggen de nadruk op algemeen water- of crisisbeheer. Het betekent dus weinig in de 

vorming van beleid voor immateriële schade. Een uitzondering moet genoemd worden: in de 

Waterwet is vastgelegd dat er een Deltaprogramma uitgevoerd moet worden. De Waterwet 

is indirect dus wel van belang in de vorming van nieuw beleid, maar stuurt niet direct aan op 

immateriële schade als onderdeel daarvan. 

Voor categorie 2 – documenten geldt dat ze een rol te vervullen hebben in het aansturen op 

het verkennen van immateriële schade of maatschappelijke ontwrichting als concept in 

waterveiligheidsbeleid. Ze sturen nog niet direct aan op concrete maatregelen in dat beleid, 
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maar benadrukken wel dat maatschappelijke ontwrichting een belangrijk concept is in 

waterveiligheidsbeleid. 

Voor categorie 3 -documenten geldt dat ze sterk aansturen op de vorming van beleid om 

met immateriële schade om te gaan. De documenten zelf zijn sterk gericht op immateriële 

schade en vormen een brug tussen de wens van de minister om het waterveiligheidsbeleid 

toekomstbestendig te maken en werkelijke maatregelen. Het zijn allemaal documenten in 

opdracht geschreven van de minister van I&M, om haar te adviseren in nieuw 

waterveiligheidsbeleid. Het feit dat in deze documenten immateriële schade zeer 

nadrukkelijk naar voren komt, betekent dat er groeiende aandacht is en dat het 

waterveiligheidsbeleid steeds meer in het teken zal gaan staan van het voorkomen en 

verhelpen van immateriële schade.  

Bij deze categorisering moet echter een scherpe kanttekening geplaatst worden: een aantal 

documenten dat een belangrijke rol speelt in de vorming van nieuw waterveiligheidsbeleid 

wordt door deze categorisering een minimale rol aangemeten. Deltaprogramma moet hier 

genoemd worden. Dit programma speelt een zeer belangrijke rol in het nieuw te vormen 

waterveiligheidsbeleid, maar omdat het alleen slachtoffers als immateriële schade noemt 

lijkt het een minimale rol in te nemen. Het Programma noemt echter wel het voorkomen van 

maatschappelijke ontwrichting als een van de drie hoofddoelen van het nieuwe 

waterveiligheidsbeleid. Het is daarom opmerkelijk dat er niet meer aspecten van 

immateriële schade genoemd worden. 
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5. Conclusies  

5.1 Conclusie hoofdvraag 

In hoeverre wordt immateriële schade meegenomen in Nederlands overstromingsbeleid? 

Aspecten van immateriële schade, zoals beschreven in §3.1 worden tot nu toe nauwelijks 

meegenomen in het overkoepelende overstromingsbeleid. Slechts zeer recent is er een 

trend zichtbaar waarbij de focus in het overstromingsbeleid ligt op het voorkomen van 

immateriële schade, te lezen in §4.2. Omdat maatschappelijke ontwrichting als focus 

genomen wordt voor het overstromingsbeleid, neem ik aan dat immateriële schade meer 

aandacht gaat krijgen in toekomstig waterveiligheidsbeleid. Dit zie ik als een positieve 

ontwikkeling, omdat immateriële schade meer impact kan hebben dan materiële schade en 

omdat de minister het voornemen heeft uitgesproken om maatschappelijke ontwrichting en 

daarmee immateriële schade een grotere plaats te geven in overstromingsbeleid. 

5.2 Conclusie deelvraag 1 

Uit welke aspecten bestaat immateriële schade bij overstromingen, volgens de 

wetenschappelijke literatuur over schade bij humanitaire rampen?  

Immateriële schade is het geheel van directe, persoonlijke en indirecte, publieke schade niet 

kwantificeerbaar is of waaraan geen marktwaarde verbonden kan worden. In §3.1 is in tabel 

2 schematisch weergegeven welke vormen van schade er bestaan en voor wie die gelden. 

Directe immateriële schade is de fysieke en psychische schade, zowel op korte als langere 

termijn. Fysieke schade is op te vatten als het geheel van slachtoffers, verwondingen en 

langdurige gezondheidsschade. Psychische schade is op te vatten als het geheel van 

trauma’s, depressies en angsten, geleden door het meemaken van een overstroming. 

Indirecte immateriële schade is publiek van aard, het raakt geen persoonlijke gezondheid of 

bezittingen. Het is op te vatten als het geheel van schade aan milieu, natuur en 

cultuurhistorische plaatsen. 

5.3 Conclusie deelvraag 2 

Welke van de bij deelvraag 1 genoemde aspecten worden nu meegenomen in Nederlands 

overstromingsbeleid? 

In een groot deel van de beleidsdocumenten worden alleen slachtoffers van overstromingen 

genoemd als een vorm van schade. Slechts in zeer recente beleidsdocumenten (2013-2014) 

worden meerdere vormen van immateriële schade genoemd. In maar één document, Kleine 

kansen, grote gevolgen (PBL, 2014) worden concrete handelingen genoemd hoe met 

immateriële schade om te gaan. Immateriële schade valt onder maatschappelijke 

ontwrichting in dit document. Maatschappelijke ontwrichting is een zeer breed concept, 

maar aspecten van immateriële schade worden daarin wel beschreven.  
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6. Discussie 

6.1 Inleiding 
In deze thesis heb ik geprobeerd een overzicht te geven van de aspecten van immateriële 

schade en hoe deze aspecten meegenomen worden in overstromingsbeleid. Ik wil hier een 

aantal beperkingen noemen van het onderzoek, om de reikwijdte ervan aan te geven.  

Een algemeen punt is dat immateriële schade lastig in een overzicht te vangen, door het 

persoonlijke karakter. Iedere getroffene heeft zijn of haar eigen verhaal en het is moeilijk om 

dat in een overzicht te vatten. Slachtoffers reageren verschillend op wat ze meemaken, 

waardoor een overstroming een verschillende ervaring is en dus ook verschillende vormen 

van immateriële schade met zich meebrengt.  

6.2 Concepten & beleidsdocumenten 

Na afbakening (zie §2.2) heb ik de relevante beleidsdocumenten binnen de context van dit 

onderzoek uitgekozen. Binnen een bredere opvatting van overstromingsbeleid zouden ook 

crisismanagement en rampenbeheersing een plaats krijgen. Deze zaken zijn echter 

grotendeels de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en de veiligheidsregio’s en minder van het Ministerie van 

Infrastructuur & Milieu. Deze documenten zijn in de analyse niet meegenomen, omdat het in 

dit onderzoek gaat om de grote lijn die het Ministerie van I&M schetst in haar 

overstromingsbeleid.  

6.3 Model 

Literatuur over beleid bij overstromingen geeft aan dat veel beleid sterk gericht is op 

preventie van overstromingen. Dat komt ook zeer sterk naar voren in de beleidsdocumenten 

die ik gebruikt heb voor deze thesis. Het gebruikte model om aspecten van immateriële 

schade te categoriseren brengt een beperking met zich mee.  

Immateriële schade is individueel van aard zijn, maar mensen zijn sociale wezens en leven 

met elkaar mee. Familieleden of vrienden zien ‘lijden’ door de gevolgen van een 

overstroming is ook een vorm van leed, maar die valt buiten de categorisering, omdat die 

gericht is op schade die door de overstroming zelf veroorzaakt is of voor mensen die zelf met 

de overstroming in aanraking zijn gekomen.  

6.4 Validiteit van dit onderzoek 

De beleidsdocumenten die ik meegenomen heb in de analyse behandelen niet de 

afzonderlijke aspecten van immateriële schade, maar noemen maatschappelijke 

ontwrichting als breder concept waar immateriële schade binnen valt. De concepten lijken 

veel op elkaar, maar zijn niet inwisselbaar. Daarom is deze term is niet meegenomen in de 

analyse. Dit maakt het lastig om na te gaan hoe omgegaan wordt met de afzonderlijke 

aspecten, zoals genoemd in hoofdstuk 3. Hoe concreet omgegaan wordt met verwondingen 

en sterfgevallen is opgenomen in protocollen voor hulpverleners, en niet in beleid wat 

overheidsinstanties aanstuurt. 
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6.5 Opgevulde kennislacune 

Met dit onderzoek is een compleet overzicht gevormd van immateriële schade bij 

overstromingen en de manier waarop het in Nederlands overstromingsbeleid is 

meegenomen. Ook de rol van verschillende beleidsdocumenten binnen het 

waterveiligheidsbeleid is onderzocht. Daarmee is een kennislacune over immateriële schade 

bij overstromingen en de plaats daarvan in Nederlands overstromingsbeleid enigszins 

opgevuld. 

6.6 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Naast voorzichtige antwoorden levert dit onderzoek ook nieuwe vragen op. Immateriële 

schade wordt in de grote lijnen van het overstromingsbeleid steeds meer meegenomen, 

maar wat dit concreet betekent is nog onbekend. Een kwalitatief, evaluatief onderzoek naar 

concrete handelingen van overheidsinstanties bij immateriële schade kan duidelijkheid 

geven over hoe nu omgegaan wordt met immateriële schade in Nederland en wat het 

nieuwe beleid daarin zou betekenen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door getroffenen van 

recente Nederlandse overstromingen (Maasvallei, 1995, Wilnis, 2003) te interviewen en hen 

te bevragen op de manier waarop ze hulp hebben gekregen bij het omgaan met hun 

ervaringen en trauma.  
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8. Bijlagen 

8.1 Bijlage 1 – Afzonderlijke beantwoording vragen 1- 3 van de 

beleidsanalyse 

 Vragen 

 

Document 

1. Worden aspecten van 

immateriële schade 

genoemd? 

2.Wordt concreet 

aangegeven hoe om te 

gaan met immateriële 

schade? 

3. Gaat het specifiek over 

immateriële schade én 

overstromingen? 

    

Richtlijn 

Overstromingsrisico EU 

2007 

Ja,  

- Slachtoffers 

- Fysieke schade 

- Milieuschade 

- Schade aan cultureel 

erfgoed 

Nee, alleen aansporing tot 

het nemen van preventieve 

maatregelen. 

Nee, algemeen over 

overstromingen 

Waterwet 2009 Nee Nee Nee, algemeen over 

waterbeheer 

Nationaal Waterplan 2009 Nee, maar wel: 

- Maatschappelijke 

ontwrichting  

Nee Nee, algemeen over 

waterbeheer 

Beleidsnota 

Waterveiligheid 2009-2015 

Ja,  

- Slachtoffers 

- Milieuschade 

- Ecologische schade 

- Schade aan cultureel 

erfgoed 

Nee, geeft aan dat 

veiligheidsregio’s en min. 

van BZK rampenbeheersing 

coördineren  

Nee, algemeen over 

waterveiligheid 

Rapport van Bevindingen 

van de TMO 2009 

Ja, 

- Slachtoffers 

Nee, de verantwoordelijke 

autoriteiten worden 

aangewezen 

Nee, wel specifiek over 

rampenbeheersing en 

crisismanagement 

Deelrapport Nafase 2009 

(TMO) 

Ja,  

- Slachtoffers 

- Gezondheidsschade 

- Psychische schade 

- Ontwrichting door 

evacuatie 

- Milieuschade 

Ja, er worden maatregelen 

genoemd voor een 

nafasestrategie  

Ja, specifiek over omgaan 

met getroffenen van een 

overstroming 

Overstromingsrisico en 

waterbeheer in Nederland 

2012 

Ja, 

- Slachtoffers 

- Gewonden 

Nee Nee, algemeen over 

risicobeer 

Samenwerking in 

crisisbeheer 2012 

Nee Nee Nee, algemeen over 

samenwerking in 

crisissituatie door 

overstroming 

Tweede Hoogwater 

beschermingsprogramma 

2012 

Nee Nee Nee, over maatregelen 

genomen voor 

dijkbescherming 

Maatschappelijke 

ontwrichting voorkomen, 

Ja,  

- Slachtoffers 

Nee Nee, algemeen over 

groepsrisico bij 
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8.2 Bijlage 2 – Beschrijvingen beleidsdocumenten 

 

Richtlijn overstromingsrisico 2007 

Deze richtlijn moet door nationale overheden omgezet worden in nationaal beleid. Behalve 

de verplichte overstromingsrisicokaarten, die negatieve gevolgen van overstromingen 

moeten inschatten, heeft de Nederlandse overheid geen nieuw beleid gevormd (Helpdesk 

Water, 2014). De rol van deze richtlijn in het overstromingsbeleid is daarmee klein. 

 Waterwet 2009 

De Waterwet is een bindend beleidsinstrument, wat de verantwoordelijkheid voor 

behoorlijk waterbeheer bij de overheid legt. Ze is ‘gericht op het voorkomen en waar nodig 

beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste’ (Rijksoverheid 2009). De 

uitvoering van het Deltaprogramma is in de Waterwet vastgelegd, en heeft met het 

juridische karakter een belangrijke functie binnen het waterveiligheidsbeleid. 

 Nationaal Waterplan 2009-2015 

Het Waterplan ‘geeft op hoofdlijnen aan welk beleid de Rijksoverheid voert om te komen tot 

duurzaam waterbeheer’ (Rijksoverheid, 2014). Het is daarmee de ‘actuele invulling van het 

waterveiligheidsbeleid’ (Beleidsnota Waterveiligheid, 2009) en is een belangrijke stap in de 

richting van nieuw, adaptief beleid. Het is een eerste uitwerking van het Deltapgrogramma 

2008 gegeven, waarmee het een belangrijke schakel is tussen een kabinetsvisie en 

daadwerkelijke maatregelen om de waterveiligheid te verbeteren. 

 Beleidsnota Waterveiligheid 2009 

‘Deze beleidsnota is een bijlage bij het Nationaal Waterplan en geeft een nadere 

onderbouwing van de beleidskeuze en realisatie’ (Beleidsnota Waterveiligheid 2009). Het is 

daarmee slechts een uitbreiding op het Waterplan en niet richtinggevend voor het 

overstromingsbeleid op zich.  

verkenning groepsrisico PBL 

2013 

- Fysieke schade 

- Psychische schade 

overstromingen 

Water governance in the 

Netherlands, 2014 

Ja,  

- Slachtoffers 

Nee Nee, algemeen over 

waterbeheer in 

Nederland  

Deltaprogramma 2014 Ja, 

- Slachtoffers 

- Fysieke schade 

- Milieuschade 

Nee Nee, algemeen over 

waterveiligheidsbeleid 

Kleine kansen, grote 

gevolgen, PBL 2014 

Ja,  

- Slachtoffers 

- Ernstig gewonden 

- Psychologische impact 

- Ontwrichting door 

evacuatie 

- Milieuschade 

- Ecologische schade 

- Verlies van vertrouwen 

Ja, geeft concrete 

handelingsmogelijkheden 

om maatschappelijke 

ontwrichting te verhelpen 

Ja, specifiek over 

maatschappelijke 

ontwrichting bij 

overstromingen 
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 Rapport van bevindingen van de TMO – TMO 2009 

Dit rapport is ontstaan uit het besef dat Nederland organisatorisch onvoldoende is 

voorbereid op ernstige overstromingen. Het is geschreven in opdracht van de minister van 

Infrastructuur & Milieu. De Taskforce Management Overstromingen heeft op een heel aantal 

punten aanbevelingen gedaan die de rampenbestrijding moeten verbeteren. Het is daarmee 

een zeer belangrijk document in de vorming van overstromingsbeleid.  

 Deelrapport Nafase - TMO 2009 

In dit rapport wordt beschreven welke aandachtspunten er zijn met betrekking tot onder 

andere (geestelijke) gezondheidszorg en milieuschade. Het rapport is geschreven in opdracht 

van de minister van Infrastructuur & Milieu en is bedoeld om een nazorgstrategie op te 

zetten die inwerking gesteld wordt tijdens een overstroming. Het is hiermee een belangrijk 

document en richtinggevend in het overstromingsbeleid. 

Overstromingsrisico en Waterbeheer in Nederland: de stand van zaken in 2012  

‘Dit rapport beschrijft de Nederlandse context van de beheersing van overstromingsrisico’s’. 

In dit rapport wordt alleen gesproken over economische risico’s en schadeposten. Schade 

gerelateerd aan sociale structuren wordt niet genoemd. Binnen het overstromingsbeleid is 

het een weergave van het huidige risicobeheer en het is daarmee niet richtinggevend voor 

overstromingsbeleid. 

 Samenwerken in crisisbeheersing – UvW, 2012 

Dit rapport is een toekomstvisie over de samenwerking tussen waterschappen en 

verschillende crisispartners in crisisbeheersing. Het is daarmee sturend in de vorming van 

overstromingsbeleid, op het niveau van de waterschappen en hun partners. 

 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 2012 

Het Hoogwaterprogramma meldt slechts de maatregelen die genomen worden om 

Nederland te beschermen tegen hoogwater. Het is daarmee niet van betekenis in 

overstromingsbeleid. 

Maatschappelijke ontwrichting door overstromingen voorkomen - PBL, 2013 

Nadere studie naar de mogelijkheden van het nieuwe beleid om maatschappelijke 

ontwrichting en het aantal getroffenen te beperken. Het is een onderzoek binnen het 

bestaande, nieuwe beleid en daarmee deels richtinggevend, deel evaluatief van aard. Het 

gaat nog om een verkenning naar aanleiding van het Nationaal Waterplan en het 

Deltaprogramma.  

 Water governance in the Netherlands 2014 – OESO 2014 

De OESO heeft in opdracht van de Nederlandse overheid onderzocht of het waterbeheer in 

Nederland klaar is voor de toekomst. De aanbevelingen uit het onderzoek vormen een 

belangrijke basis voor de organisatie van het waterbeleid voor de komende decennia 

(Rijksoverheid.nl, 2014). 

  Deltaprogramma 2014 

In het Deltaprogramma wordt een nieuwe normering voor de waterveiligheid ontwikkeld en 

uitgewerkt, in overeenstemming met de beleidsbrief van de Minister van I&M […] 

De rampenbestrijding krijgt meer aandacht en zal zich […] ook richten op een handelings-

perspectief voor burgers en bedrijven bij dreigende overstromingen’ (Deltaprogramma 
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2014).De nieuwe insteek van het waterbeleid, gericht op adaptatie, is uitgangspunt van dit 

rapport. Het Deltaprogramma is gericht op het vormen van nieuw waterveiligheidsbeleid en 

daarmee ook sterk sturend in het overstromingsbeleid. Het Deltaprogramma is vastgelegd in 

de Waterwet en daarmee uitgangspunt van het waterveiligheids- en overstromingsbeleid in 

Nederland. Hoewel er nauwelijks aspecten van immateriële schade in het rapport naar voren 

komen, is het wel een belangrijke stap in het voorkomen en verhelpen  

Kleine kansen, grote gevolgen – PBL 2014 

In dit rapport wordt vooral het concept groepsrisico uitgediept, zodat ‘het als grondslag kan 

worden gebruikt voor actualisatie van het beleid inzake overstromingsrisico’s, zoals dat 

momenteel vorm krijgt (in het Deltaprogramma en bij het Ministerie van I&M)’ (PBL, 2014). 

Het speelt hiermee een zeer belangrijke rol in de vorming van nieuw overstromingsbeleid en 

laat zien dat maatschappelijke ontwrichting, waar immateriële schade binnen valt, een 

belangrijk concept is binnen het overstromingsbeleid. 

 


