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Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
Aanleiding 
Op 30 september jl. is het stuk Beantwoording actiepunt 268 bestuurlijke actielijst: onderdeel kleine 
compartimentering ter kennisneming aangeboden aan de commissie BMZ. Door dhr. Verweij is deze 
geagendeerd voor de volgende commissievergadering van 25 november 2014. Als voorbereiding daarop is 
contact opgenomen met dhr. Verweij om de vragen die hij op dit stuk heeft op te halen. Deze notitie gaat in 
op deze vragen, als bijlage bij het stuk Beantwoording actiepunt 268 bestuurlijke actielijst: onderdeel kleine 
compartimentering. 
  
Compartimentering en calamiteitenbestrijding 
Compartimentering van boezemwater is een gevolgbeperkende maatregel bij overstroming. Dit is één van 
de maatregelen die tijdens calamiteitenbestrijding kan worden ingezet. Andere maatregelen zijn bijv. extra 
pompen die worden ingezet om lokaal meer boezemwater weg te pompen, of het leggen van zandzakken 
wanneer het water over de kade loopt. In ons calamiteitenplan is beschreven hoe bij een mogelijke dreiging 
van een calamiteit wordt opgeschaald. Bij opschaling wordt op basis van de beschikbare informatie over de 
situatie een besluit genomen over welke maatregelen worden ingezet om de gevolgen van de calamiteit 
zoveel mogelijk te beperken.. 
 
Voor de informatievoorziening maken we onder andere gebruik van ons CAW-systeem (Centrale 
Automatisering Watersysteem). De mensen die dit systeem bedienen zorgen ervoor dat de peilen in het 
boezemstelsel op de juiste hoogte worden gehouden. Afwijkingen (zowel een te hoog als een te laag peil) 
worden 24/7 geregistreerd en bij onder- en overschrijdingen wordt automatisch gealarmeerd  en indien 
mogelijk bijgestuurd.   
 
Het sluiten van de compartimenteringswerken wordt (net als andere calamiteitenbestrijdingsmaatregelen) 
periodiek geoefend. Dit is opgenomen in ons OTO-plan (Opleiding, Training, Oefening). In 2013 zijn de 
grootste compartimenteringswerken gesloten om zo de buitendienstmedewerkers te laten oefenen en te 
kijken hoeveel tijd nodig is om deze werken dicht te zetten. In 2015 zal er weer een oefening plaatsvinden 
voor het sluiten van deze werken.  
 
Voor de duur van het sluiten van de compartimenteringswerken zijn indicatieve tijden bekend. Het hangt van 
verschillende omstandigheden af hoe snel deze kunnen worden gesloten. Denk hierbij aan de tijd die 
verstrijkt voordat de melding binnen komt, hoe snel bemensing aanwezig kan zijn, de weersomstandigheden 
en de locatie waar er gecompartimenteerd dient te worden. Hierdoor is het niet mogelijk om voor het sluiten 
van de huidige compartimenteringswerken harde tijden te geven.  
 
Compartimentering en ROR 
De Richtlijn Overstromingsrisico’s kaarten (ROR kaarten) geven inzicht in de kans op en de gevolgen van 
een overstroming en vormen de basis voor de aanpak van het beheer van die risico's. Deze kaarten geven 
het “worst case scenario” aan waarbij geen rekening is gehouden met compartimenteren van boezemwater. 
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Het compartimenteren kan gezien worden als risicobeheersing, en kan tijdens 
een calamiteit ingezet worden als noodmaatregel om de gevolgen van een 
doorbraak van een regionale waterkering te verminderen.  
 

In de ROR studies en bijbehorende kaarten is alleen bestaand beleid opgenomen. Er is gerekend met de 
normen van de regionale waterkeringen die zijn vastgesteld door de Provincie, en niet met de 
daadwerkelijke sterkte van de waterkering. De ROR kaarten geven dus de gevolgen aan van overschrijding 
van de normsituatie. Afgesproken is dat de ROR kaarten en plannen elke 6 jaar worden geactualiseerd door 
het dan vastgestelde beleid op te nemen.  
 
In 2016 wordt het Groot Onderhoudsplan (GOP) regionale waterkeringen geactualiseerd. Dat is een goed 
moment om de normering voor de regionale waterkeringen te bezien. Er kan dan ook meegenomen worden 
of compartimenteringswerken kunnen worden ingezet als een “100% zekerheid”, in plaats van een 
noodmaatregel. Gerealiseerd dient te worden dat er dan waarschijnlijk geïnvesteerd moet worden om deze 
werken bijv. automatisch te kunnen sluiten en de sluitingstijd daarmee te verlagen. Bekeken zal worden of 
dit invloed heeft op de normering van de regionale waterkeringen. Het is aan het bestuur of we een voorstel 
tot aanpassing van de normen aan de provincie voor zullen leggen.  
 
Gemeente Woerden is geïnformeerd over risicovolle gebieden tijdens overstroming, waaronder het 
ziekenhuis. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente om hier actie op ondernemen. De 
verantwoordelijkheid van HDSR is om ervoor zorgen dat de waterkeringen voldoen aan de vastgestelde 
normen.  
 
 


