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Opinieronde 3 

Onderwerp 
Heroverwegen veiligheidsnorm Knardijk 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Een afweging te maken ten aanzien van de veiligheidsnormen 
met betrekking tot overstromingen , de benodigde 
investeringen om te voldoen aan deze normen en het 
moment van investeren. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

In te stemmen met de volgende beslispunten : 
1. De Knardijk uiterlijk 4 jaar na de wettelijke 

verankering van de deltabeslissing waterveiligheid te 
laten voldoen aan de veiligheidsnorm, de verordening 
voor de Fysieke Leefomgeving hierop aan te passen 
bij de herziening in 2014. 

2. De hoogte van de veiligheidsnorm van de Knardijk te 
heroverwegen in 2018. 

Wat is de context van het onderwerp / in welke 
context vindt behandeling plaats?  
 

- In de verordening op de Fysieke Leefomgeving staat dat 
de Knardijk uiterlijk in 2015 aan de norm ten aanzien van 
overstromingen moet voldoen; 

- In 2015 neemt het kabinet een besluit over de 
normhoogte van primaire waterkeringen in Flevoland 
(Deltabeslissing waterveiligheid); 

- Het besluit van het kabinet kan impliceren dat een 
investering in de Knardijk niet rendabel is; 

- Het besluit van het kabinet heeft consequenties voor de 
financiering; 

- De verwachting is dat het Deltabesluit waterveiligheid in 
2017 in wetgeving wordt verankerd en dat in 2-18 
duidelijkheid is over de consequenties voor de Knardijk; 

- De verordening op de fysieke leefomgeving wordt in 2014 
aangepast, de normen ten aanzien van overstromingen en 
het besluitvorming hierover kunnen hierbij worde 
meegenomen; 

- Op dit moment al voldoen aan de norm heeft alleen 
effect op de financiële schade van een overstroming, niet 
op het voorkomen van slachtoffers. 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

- Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen 
kennisinstellingen en ingenieursbureaus werken samen in 
het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) .  

- Hierbij wordt gewerkt aan de 
‘overstromingsrisicobenadering’.  

- Eind 2012 is een belangrijke fase afgerond: de analyse 
van het overstromingsrisico voor een aantal dijkringen, 
waaronder dijkring 8: Flevoland. 

- De uitkomsten van deze analyse zijn opgenomen in uw 
bundel.  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

- Besluitvorming in PS van 27/11/13 of 18/12/13 ten 
aanzien van de veiligheidsnorm; 

- Verankering hiervan in de verordening op de Fysieke 
leefomgeving (2014).  

  


