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AGENDAPUNT 4.5.A/B 

 

Onderwerp: aanpak wateroverlast Kockengen en bemalingsgebied De Tol Nummer: 868550-v2 

In D&H: 30-09-2014 / 14-10-2014 Stellers: Cor Vos / Roel Bronda 
 BMZ     Telefoonnummer: (030) 634 59 41 In Cie: 
 SKK    02-10-2014 Afdeling: BO / WSB 

In AB: 22-10-2014   
Portefeuillehouder: Poelmann/Kromwijk Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

 

Gelet op de evaluatie van Twynstra Gudde en de interne evaluatie n.a.v. de eind juli 2014 opgetreden 

wateroverlast in Kockengen en bemalingsgebied De Tol; 

 

stelt het college u voor om: 
 
 
in te stemmen met de aanpak n.a.v. de wateroverlast in Kockengen en bemalingsgebied De Tol, 
inhoudende:  

a. het uitvoeren op korte termijn van een aantal noodmaatregelen; 
b. het in overleg met het gebied uitvoeren van een verkenning naar mogelijkheden en 

onmogelijkheden voor verdergaande maatregelen, waarbij het accent zal liggen op mogelijkheden 
voor extra waterberging en mogelijkheden, die de aanpak van eventuele nieuwe hevige regenval 
helpen te vergemakkelijken; 

c. het als een pilot uitvoeren van een gebiedsmodellering met als doel het inzichtelijk maken van de 
effecten voor het watersysteem van hevige regenval; 

d. het in samenwerking met de VRU en de gemeente Stichtse Vecht maken van een draaiboek voor de 
aanpak van eventuele nieuwe hevige regenval met voor alle drie de partijen duidelijk hanteerbare 
criteria voor opschaling en het op zo kort mogelijke termijn oefenen met dit nieuwe draaiboek met 
als bijzonder aandachtspunt de communicatie en samenwerking met de burgers en bedrijven in het 
gebied; 

e. het verankeren van het draaiboek Kockengen in de nieuwe uitwerking van het beleidsplan voor de 
calamiteitenbestrijding met als bijzondere aandachtspunten de opschalingscriteria en de 
communicatie en samenwerking met burgers en bedrijven, zodat dit in vergelijkbare situaties ook 
elders kan worden toegepast; 

f. het volgen van de gedragslijn ‘hoe om te gaan met schade en schadeclaims’. 
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
Op 2 oktober 2014 is de evaluatie van de opgetreden wateroverlast na de extreme neerslag eind juli, in en 
om Kockengen, onderwerp van bespreking geweest in de commissie SKK. Vanuit de commissie is gevraagd 
om behandeling van deze zaak door het algemeen bestuur. Het college heeft toegezegd om een voorstel te 
formuleren voor de ab-vergadering van 22 oktober 2014. 
De commissie heeft daarbij gevraagd in te spelen op het onderscheid tussen fysieke maatregelen (de 
hardware) en maatregelen ten aanzien van mindset en gedrag van de organisatie (de software). Bij de 
fysieke maatregelen is van belang, dat het AB zijn rol kan pakken in de afweging tussen normen, de 
strekking van de zorgplicht en inspelen op klimaatverandering in relatie tot de financiële middelen. 
 
Reactie college op advies commissie 
Conform deze toezegging is dit het geagendeerde voorstel 
 



 
 

 
   

 

 
INLEIDING 
 
Aanleiding 
De opgetreden wateroverlast als gevolg van de enorme regenval eind juli 2014 en de evaluatie van het 
optreden daarbij door gemeente en waterschap, vragen terecht serieuze bestuurlijke aandacht. Bij ons 
waterschap is op 2 oktober j.l. in commissieverband gestart met de bestuurlijke behandeling van deze zaak, 
waarbij ook insprekers het woord hebben gevoerd. Daarbij is concreet ingegaan op de aanbevelingen van 
het evaluatierapport van Twynstra Gudde (TG). Voorts zijn diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt 
over: 

- opschalingscriteria,  
- eventuele aansprakelijkheid voor schade,  
- wat hiervan kan worden geleerd voor het betreffende gebied zelf en voor andere gebieden binnen 

ons waterschap en  
- de mogelijkheden en onmogelijkheden t.a.v. het watersysteem om in toekomst de verwerking van 

dermate grote neerslaghoeveelheden in beter beheersbare banen te leiden in en rond Kockengen.  
In de ab-vergadering van 22 oktober krijgt de bestuurlijke behandeling met dit voorstel een vervolg, waarbij 
ook instemming wordt gevraagd met de lijn van de voorgestelde aanpak en het daarbij geschetste proces. In 
het voorstel wordt de aanpak gerangschikt naar het besprokene in de commissie om hiermee invulling te 
geven aan de aanbevelingen van TG.  
 
Het uitvoeren op korte termijn van een aantal reeds geplande en aanvullende noodmaatregelen 
Er wordt bij de Schutterskade binnen enkele maanden een opstelplaats gecreëerd voor een noodpomp. De 
reeds geplande maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de wateroverlast in oktober 2013 zijn 
inmiddels op hun functioneren getoetst en operationeel. Wellicht worden ook op enkele andere plekken nog 
voorzieningen voor noodpompen getroffen. Een en ander willen we ook bespreken met de klankbordgroep 
Kockengen Waterproof.  
Qua financiën gaat het niet om grote bedragen en past binnen de budgettaire kaders van de begroting, 
waardoor het college hieraan ook uitvoering kan geven.  
Het algemeen bestuur wordt over de voortgang periodiek op de hoogte gehouden.  
 
Het in overleg met het gebied uitvoeren van een verkenning naar mogelijkheden en onmogelijkheden 
voor verdergaande maatregelen t.a.v. extra waterberging en de aanpak van eventuele nieuwe hevige 
regenval  
Het waterschap gaat samen met het gebied de door het gebied en het waterschap aangedragen 
mogelijkheden voor verdergaande maatregelen beoordelen op de haalbaarheid. Een van de te verkennen 
oplossingen is of en, zo ja, hoe inzet van het bergingsgebied ten noorden van de N401 ook mogelijk is voor 
waterafvoer uit de woonkern Kockengen. Tevens wordt de mogelijkheid bekeken om de polder direct 
oostelijk van Kockengen in te zetten als bergingsgebied en hoe een betere scheiding qua watersysteem 
tussen dorp en polder tot stand kan worden gebracht.  
 
Verdergaande maatregelen zoals hierboven aangegeven vergen meer onderzoek en uiteindelijk ook 
bestuurlijke besluitvorming door het algemeen bestuur. Dit betekent dat in de gesprekken hierover met 
betrokkenen vanuit het gebied duidelijkheid moet worden betracht ten aanzien van de te koesteren 
verwachtingen op dit punt, ook al omdat hier verschillende, soms tegengestelde belangen in het spel zijn. 
Het gaat daarbij om duidelijkheid over wat de gemeente gaat doen vanuit haar taken, wat het waterschap 
gaat doen vanuit zijn taken en tenslotte wat bij schadevoorkoming en -beperking de eigen 
verantwoordelijkheid is van een inwoner of bedrijf.  
Bij die verdergaande maatregelen overweegt het algemeen bestuur bij de besluitvorming immers of de 
kosten van dergelijke maatregelen naar zijn oordeel opwegen tegen de te verwachten schadebeperkende 
werking ervan, dit in relatie tot de taken van het waterschap . De resultaten van de verkenning en een 
bijbehorend voorstel worden in februari 2015 aan het algemeen bestuur ter besluitvorming gepresenteerd, 
voor de realisatie van eventuele maatregelen moet worden gedacht aan een termijn van 1 tot 3 jaar – 
afhankelijk van het type maatregel en het daarvoor benodigde gebiedsproces. 
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Uitvoeren van een pilot gebiedsmodellering om effecten ven extreme neerslag te bepalen, gericht op 
toetsen mogelijke maatregelen voor Kockengen en maalgebied de Tol én gericht op het bepalen van 
haalbaarheid van een dergelijke aanpak voor andere delen van het gebied. 
Gebleken is dat het heel lastig is om te berekenen wat nu qua hoeveelheid water het effect is geweest van 
de hevige regenval op het watersysteem in en rond Kockengen - en de invloed daarbij van gebiedsvreemd 
water - met name omdat de waterstanden zo hoog opliepen dat e.e.a. buiten het bereik trad van de 
meetapparatuur van het waterschap, zelfs zodanig dat water over het maaiveld stroomde. We kunnen 
daarom op dit moment slechts ruwe schattingen doen naar deze hoeveelheden. Daarom wil het waterschap 
als pilot m.b.v. een computermodel (een zogeheten 3DI-model) proberen na te bootsen wat er eind juli/begin 
augustus is gebeurd met het watersysteem, met als doel ondermeer om op basis hiervan beter te kunnen 
voorspellen wat er gaat gebeuren als er weer zoveel regen valt in korte tijd. Als deze pilot slaagt kan deze 
modellering wellicht ook worden toegepast in andere gebieden waardoor er vooraf betere, meer effectieve 
maatregelen kunnen worden genomen.  
Dergelijke ‘stresstests’ zijn bovendien behulpzaam bij het gesprek over eventuele nieuwe landelijke 
afvoernormen, mede tegen de achtergrond van klimaatverandering (vaker hevige buien in de zomer). 
 
De kosten van de pilot voor modellering passen binnen de budgettaire kaders van de begroting en het 
college verwacht voor het eind van dit jaar te kunnen spreken over de resultaten ervan. Los van het 
eventuele resultaat van de pilot voor Kockengen, wordt de uitslag van de pilot ook teruggekoppeld naar het 
algemeen bestuur om de afweging te kunnen maken of dit een standaard-tool moet worden in het 
watersysteembeheer van De Stichtse Rijnlanden, gelet op de kosten in verhouding tot de toepasbaarheid 
van de verkregen informatie. 
 
Het in samenwerking met de VRU en de gemeente Stichtse Vecht maken van een draaiboek voor de 
aanpak van eventuele nieuwe hevige regenval met voor alle drie de partijen duidelijk hanteerbare 
criteria voor opschaling en het op zo kort mogelijke termijn oefenen met dit nieuwe draaiboek met 
als bijzonder aandachtspunt de communicatie en samenwerking met de burgers en bedrijven in het 
gebied 
Het concept-draaiboek - opgesteld door waterschap en gemeente gezamenlijk, in overleg met de VRU, AGV 
en brandweer - is op 14 oktober 2014 besproken met de gemeente. Hierin staan afspraken over wat de 
gemeente en wat het waterschap doet bij hevige regenval, zowel bestuurlijk als ambtelijk (binnen en buiten) 
Op basis van dit concept gaat geoefend worden en er wordt gezocht naar een mogelijkheid om de bewoners 
hierbij te betrekken. Na de oefening, uiterlijk eind dit jaar, moet het draaiboek definitief worden. 
In het draaiboek komt ook aan de orde hoe de inwoners en bedrijven concreet op de hoogte kunnen worden 
gebracht en gehouden in een situatie van ernstige wateroverlast en over het handelingsperspectief daarbij 
van inwoners en bedrijven zelf, naast informatie over de maatregelen die gemeente en waterschap nemen. 
Essentieel onderdeel hierbij is de formulering van heldere opschalingscriteria waarbij het element van 
maatschappelijk onrust naar aanleiding van overlastsituaties en de daarmee gepaard gaande 
communicatiebehoefte expliciet een belangrijke plaats gaan innemen. Anders gezegd: om opschaling niet 
alleen van de ‘hardware’-kant te laten afhangen, maar hierbij ook ‘software’-aspecten te benoemen als 
criterium. 
Het algemeen bestuur wordt over de voortgang periodiek geïnformeerd. De aanpak wordt ook geagendeerd 
voor de overlegtafels van de VRU, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Datgene wat geleerd kan worden van een 
situatie als deze moet een bredere werking krijgen. 
 
Het verankeren van het draaiboek Kockengen in de nieuwe uitwerking van het beleidsplan voor de 
calamiteitenbestrijding, met als bijzondere aandachtspunten de opschalingscriteria en de 
communicatie en samenwerking met burgers en bedrijven 
Eind 2014 wordt een reeds gepland vervolg gegeven aan het beleidsplan ‘Rampkoers’, voor de periode 
2015-2017. De werktitel hiervan ‘Schakelen’ geeft aan dat we beter en meer willen schakelen in de 
calamiteitenzorg, niet alleen binnen de organisatie, maar vooral ook in de samenwerking met onze 
netwerkpartners in dit opzicht. De gebeurtenissen eind juli onderstrepen nog eens het belang van het ook 
extern goed kunnen schakelen bij situaties van ernstige wateroverlast. 
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Gedragslijn ‘hoe om te gaan met schade en schadeclaims’ 
Het schadevraagstuk is uiteraard een gevoelige materie en roept de nodige emoties op. Eigendommen van 
mensen en bedrijven zijn (soms wederom) getroffen door de wateroverlast en dat roept de vraag hoe het nu 
zit met deze schade en wie daarvoor aansprakelijk is. 
Schade als gevolg van optredende natuurverschijnselen als regen, ijzel, hagel, sneeuw, blikseminslag 
droogte etc., komt voor rekening van degene die de schade lijdt. Dat risico is meestal ook verzekerbaar 
(opstal-/ inboedelverzekering, regenwateroverlastverzekering) en eigenaren maken daarbij een afweging of 
zij de premie-kosten voor een dergelijke verzekering vinden opwegen tegen het door hen ingeschatte risico 
dat wordt gelopen.  
Als geleden schade niet zozeer aan dergelijke natuurverschijnselen zou zijn te wijten, maar geheel of 
gedeeltelijk het gevolg zou zijn van verwijtbaar te kort schieten in het doen of nalaten daarbij van een ander 
– in dit geval het waterschap of de gemeente – dan kan een schadeclaim volgen. Inwoners en bedrijven die 
deze mening zijn toegedaan n.a.v. de opgetreden wateroverlast in en rond Kockengen, kunnen het 
waterschap of de gemeente aansprakelijk stellen.  
Dergelijke claims worden door het waterschap doorgestuurd naar zijn verzekeringsmaatschappij die ze 
vervolgens gaat beoordelen. Hierbij gaat onze verzekeringsmaatschappij na of het waterschap, n.a.v. de 
gebeurtenissen eind juli, onder de gegeven omstandigheden wel of niet verwijtbaar tekort is geschoten in de 
inspanningen die geleverd moeten worden ter voldoening aan de wettelijke zorgplicht t.a.v. de uitoefening 
van de waterschapstaken. De verzekeringsmaatschappij krijgt daartoe uiteraard de beschikking over alle 
gegevens, zodat deze zich een zo compleet mogelijk beeld kan vormen over het gebeurde. Daarbij schakelt 
de verzekeringsmaatschappij tevens een schade-expert in. 
 
Voorlopig schadebeeld 
Volgens door ons verkregen, niet nader geverifieerde informatie ziet het schadebeeld er grofweg zo uit dat 
waterschade aan, in en rond woningen en winkels zich het meest heeft voorgedaan in het hoge, oudere 
gedeelte van Kockengen (naar schatting 20 tot 25 gevallen) en minder in het lage, nieuwere gedeelte van 
Kockengen en daarbuiten (naar schatting 3 tot 5 gevallen). T.a.v. deze schades heeft het waterschap tot nu 
toe één claim ontvangen; gebruikelijk is ook dat mensen hiervoor in eerste instantie contact opnemen met 
hun eigen verzekeringsmaatschappij. Voorts zijn in het lage deel enkele voertuigen beschadigd, waarvoor 
het waterschap begin september wel claims heeft ontvangen. Daarnaast zijn vanaf eind augustus tot nu toe 
zeven, nog nader te onderbouwen claims ontvangen van agrariërs, ondermeer wegens schade aan 
kuilvoeropslag en wegens het niet kunnen benutten van grasland. Alle claims zijn inmiddels in behandeling 
bij onze verzekeringsmaatschappij. 
Het waterschap heeft na de gebeurtenissen eind juli niet een eigen schade-expert afgestuurd op de 
inwoners en bedrijven die schade hebben geleden. Dergelijke zaken lopen namelijk in beginsel eerst via hun 
eigen verzekeringsmaatschappij. Daarnaast zou het in licht van het vorenstaande tot verwachtingen hebben 
kunnen leiden bij mensen die vervolgens achteraf niet of anders kunnen worden ingevuld. Hoe vervelend en 
ingrijpend dergelijke schades ook kunnen zijn en hoeveel begrip daarvoor ook kan worden getoond, het is – 
wellicht juist mede daarom - wel van belang om ten aanzien van dit zakelijke aspect de eerder geschetste 
posities en verantwoordelijkheden van betrokken partijen over en weer zuiver te houden.  
 
 
 
ARGUMENTEN                                                                                                                                                                      
 
De geschetste acties en maatregelen vormen het antwoord van het college op de aanbevelingen van het 
rapport Twynstra Gudde, gehoord de commissie SKK in haar vergadering van 2 oktober 2014. 
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN   
 
Aanpak van wateroverlast behoort tot de kerntaken van het waterschap en e.e.a. sluit aan bij het project 
‘Kockengen Waterproof’ dat met de gemeente en de provincie is opgezet.
 
 
 
 
 



 
 

 
   

 

 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
 
De financiële gevolgen van de direct te nemen maatregelen (gebiedsmodellering, noodmaatregelen, 
opstellen draaiboek etc.) passen  binnen de budgettaire kaders van de begroting. 
Alle verder nog te nemen maatregelen worden apart ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen 
bestuur. Bij de financiële dekking van deze maatregelen wordt nadrukkelijk gezocht naar externe 
financieringsbronnen, bijvoorbeeld in het kader van klimaatadaptatie. 
 
 
 
KANTTEKENINGEN  
 
Er wordt veel gevraagd van ons waterschap en daarbij is een goed samenspel met de gemeente en met de 
lokale gemeenschap van groot belang. 
 
 
UITVOERING  
 
Samengevat worden de volgende trajecten uitgevoerd, met daarbij aangegeven de termijn waarop 
resultaten zijn behaald: 

 Uitvoering aanvullende noodmaatregelen: 2014 gereed 
 Verkenning mogelijkheden en onmogelijkheden voor verdergaande maatregelen; eerste 

voortgangsbericht december 2014 in het Algemeen Bestuur 
 Evaluatie pilot gebiedsmodellering inclusief aanbevelingen over gebiedsbrede toepassing: januari 

2015 in de commissie SKK 
 Maken van een draaiboek wateroverlast Kockengen/de Tol (met VRU en gemeente Stichtse Vecht): 

oktober 2014 gereed 
 Oefenen van het draaiboek wateroverlast Kockengen/de Tol: eerste keer nog in 2014, daarna 

jaarlijks 
 Verankering van het draaiboek wateroverlast Kockengen/de Tol in het Calamiteitenplan HDSR: 

2014 gereed. 
 
 
COMMUNICATIE  
 
Al geplande communicatie 
Een volgende informatieavond voor de bewoners van Kockengen staat gepland voor 6 november 2014. De 
inwoners dan antwoord gekregen op de vragen die gesteld zijn op kockengen@hdsr.nl via de website van 
HDSR (14 oktober) en wordt een informatiekrant Kockengen-breed verspreid. (week van 27 oktober)  
 
Zichtbaarheid, aanwezigheid en aanspreekbaarheid 
De bewoners hebben aangegeven bovenstaande drie elementen in de communicatie enorm belangrijk te 
vinden. HDSR gaat hier invulling aan geven door het door de gemeente Stichtse Vecht in te richten kantoor 
ten behoeve van de werkzaamheden Kockengen Waterproof te gebruiken. Dit kantoor zal ten tijde van een 
calamiteit ook de mogelijkheid bieden om op een duidelijke plaats als HDSR fysiek aanwezig te zijn en dus 
aanspreekbaar te zijn. 
 
Dialoog 
Door bewoners is aangegeven dat er behoefte is aan een doorlopende informatielijn vanuit ons waterschap. 
Aan informatie over wat we hebben gedaan en wat we gaan doen is een grote behoefte. Om aan deze vraag 
te voldoen zijn verschillende middelen inzetbaar, zoals een regelmatig verschijnende elektronische 
nieuwsbrief, website, Twitter etc.  
Aan zowel de klankbordgroep als aan de aanwezigen op de informatieavond zal gevraagd worden welke 
manier van communiceren en met welke middelen voor hen de beste optie is. Door dit met de bewoners van 
Kockengen af te stemmen, kunnen de middelen worden ingezet waar behoefte aan is. 
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Calamiteit en samen oefenen 
De communicatie op het moment van een calamiteit krijgt extra aandacht en wordt verder uitgewerkt in het 
draaiboek. Zichtbaarheid,aanwezigheid en aanspreekbaarheid zijn ook hier weer belangrijke elementen. 
Aan de bewoners wordt voorgelegd om samen een calamiteit met  De Stichtse Vecht en HDSR te gaan 
inoefenen. Zo wordt in een oefensituatie duidelijk wat bewoners, gemeente en HDSR tijdens een calamiteit 
aan informatie en communicatie nodig hebben en wat ieders verantwoordelijkheid hierbij is. 
 
 
BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk:  

1. beantwoording vragen klankbordgroep (DM 862913) 
2. beantwoording vragen mailbox (DM 867726) 
3. beantwoording vragen informatie-avond bewoners 22-09-2014 (DM 869261) 
4. verslag informatie-avond bewoners 22-09-2014 (DM 866304 
5. bestuursinformatiebrief wateroverlast Kockengen 
6. evaluatierapport Twynstra Gudde  

 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk       

 
 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur, mevrouw J. Goedhart  
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