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Overstromingsrisico dijkring 8, Flevoland

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Ik ben verheugd u hierbij het technisch rapport met de resultaten van de analyse van het
overstromingsrisico van dijkring 8 aan te mogen bieden.
Het technische rapport gaat uitgebreid in op de bevindingen voor dijkring 8. In het bijbehorende
achtergrondrapport, dat aan de beheerder is verstrekt, zijn bovendien in detail achtergrondgegevens,
uitgangspunten en aannamen vastgelegd.
Project VNK2
In het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) geven Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen,
kennisinstellingen en ingenieursbureaus gezamenlijk verder invulling aan de overstromingsrisicobenadering. VNK2 heeft eind 2012 fase 1c afgerond. In deze fase is voor tien dijkringen een analyse
van het overstromingsrisico uitgevoerd, namelijk voor de dijkringen: 6 (Friesland en Groningen), 8
(Flevoland), 9 (Vollenhove), 26 (Schouwen Duiveland), 32 (Zeeuws Vlaanderen), 40 (Heerewaarden),
42 (Ooij en Millingen), 45 (Gelderse Vallei), 65 (Arcen) en 87 (Meers). In totaal zijn nu de resultaten van
27 dijkringen beschikbaar.
Toepassen resultaten
Met de informatie uit VNK2 kan de overheid gericht maatregelen treffen om Nederland kostenefficiënt te
beschermen tegen overstromingen en wordt bijgedragen aan het prioriteren van
versterkingsmaatregelen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP).
Daarnaast levert VNK2 een belangrijke bijdrage aan lopende onderzoeksprogramma's, zoals
WTI/SBW2017 in de vorm van de ervaring en gegevensbasis die met VNK2 zijn opgebouwd.
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Bovendien levert VNK2 belangrijke bouwstenen ter ondersteuning van de nieuwe normering die in het
deelprogramma veiligheid van het Deltaprogramma wordt ontwikkeld.
Planning VNK2
Inmiddels is de uitvoering van fase 2 gestart. Hierin berekent VNK2 de overstromingsrisico's van alle
overige dijkringen, te beginnen met de dijkringen: 7 (Noordoostpolder), 13 (Noord-Holland), 13a
(IJburg), 16 (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), 18 (Pernis), 19 (Rozenburg), 20 (Voorne-Putten), 21
(Hoekse Waard), 28 (Noord-Beveland), 34a (Geertruidenberg), 36a (Keent), 43 (Betuwe/Tieler- en
Culemborgerwaarden), 53 (Salland). De resultaten hiervan worden in de tweede helft van 2013
verwacht. Het totale project VNK2 is in 2014 afgerond.
Meer exemplaren en informatie
Als u belangstelling heeft voor meer exemplaren van het rapport, dan kunt u die aanvragen bij het
Projectbureau VNK2 via een e-mail naar vnk-2(a)rws.nl. Uiteraard zijn wij ook van harte bereid een
uitleg bij deze rapporten te geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met Arjan Kooij,
omgevingsmanager VNK2, via een e-mail naar arjan.kooij@rws.nl.
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