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Vrijwel 

onmogelijk
Zelden Incidenteel Jaarlijks Maandelijks Wekelijks

Veiligheid
Kwaliteit

Leefomgeving
Imago

Wet &

Regelgeving
Economie <0,003/jr 0,003 - 0,03 /jr 0,03 - 0,3 /jr 0,3 - 3 /jr 3 - 30 /jr >30 /jr

E
x
tr

e
e
m Hoofdwaterkering

buiten gebruik in

stormseizoen

> 100 dagen

Netwerkschakel

niet beschikbaar

>5.000.000

gebruiksdagen

nvt nvt nvt meerdere doden

Overstort droog 

weer situatie      > 

5.000 m3.

Overstort neerslag 

situatie > 365.000 

m3.

Overlast van

water op straat

>2.500

gebruiksdagen 

Opstappen 

wethouder
veroordeling >€ 10.000.000,- M H ZH O O O

E
rn

s
ti

g

Secundaire 

waterkering 

/schutsluis

buiten gebruik i n

stormseizoen

> 100 dagen

Netwerkschakel

niet beschikbaar

500.000 tot 

5.000.000

gebruiksdagen

nvt nvt nvt

een dode, blijvend 

ernstig letsel / 

invaliditeit

Overstort droog 

weer situatie    500 -

5.000 m3.

Overstort neerslag 

situatie 36.500 - 

365.000 m3.

Overlast van

water op straat

250 tot 2.500

gebruiksdagen 

Wethouder

berispt /

meerdere 

raadsvragen in 

actualitietenraad

strafzaak

€ 1.000.000,- 
       tot

€ 10.000.000,-
L M H ZH O O

B
e
h

o
o

rl
ij

k

Secund.waterkerin

g

buiten gebruik in

stormseizoen

10 tot 100 dagen

Stremming 

beroepsvaart

>1000

gebruiksdagen

Netwerkschakel

niet beschikbaar

50.000 tot 500.000

gebruiksdagen

nvt

Openbare

groenvoorziening

niet beschikbaar 

>100.000 

gebruiksdagen

nvt ernstig gewond

Overstort droog 

weer situatie    50 - 

500 m3.

Overstort neerslag 

situatie 3.650 - 

36.500m3.

Overlast van

water op straat

25 tot 250

gebruiksdagen 

Raadsvragen dwangbevel

€ 100.000,- 
      tot

€ 1.000.000,-
V L M H ZH O

M
a
ti

g

Secund.waterkerin

g

buiten gebruik in 

stormseizoen

1 to 10 dagen

Stremming 

beroepsvaart

100 tot 1000

gebruiksdagen

Netwerkschakel

niet beschikbaar

5.000 to 50.000

gebruiksdagen

Openbare 

verlichting

Niet beschikbaar 

zijn van > 1000

gebruiksdagen,

aaneengesloten

langs een weg of

fietspad

Openbare

groenvoorziening

niet beschikbaar 

10.000 tot 100.000 

gebruiksdagen

Speelvoorziening

niet beschikbaar

>10.000

gebruiksdagen

gewond met 

verzuim

Overstort droog 

weer situatie        5 

- 50 m3.

Overstort neerslag 

situatie 365 - 3.650 

m3.

Overlast van

water op straat

2,5 tot 25

gebruiksdagen 

Veel

negatieve

publiciteit

schikking

€ 10.000-
      tot

€ 100.000,-
V V L M H ZH

K
le

in

Schutsluis 

beroepsvaart 

buiten gebruik 

1 tot 10 dagen

Stremming 

beroepsvaart

10 tot 100

gebruiksdagen

Netwerkschakel

niet beschikbaar

500 tot 5000

gebruiksdagen

Openbare 

verlichting

Niet beschikbaar 

zijn van 100 tot 

1000

gebruiksdagen,

aaneengesloten

langs een weg of

fietspad

Openbare

groenvoorziening

niet beschikbaar 

1000 tot 10,000 

gebruiksdagen

Speelvoorziening

niet beschikbaar

1000 tot 10,000

gebruiksdagen

bijna ongeval

Overstort droog 

weer situatie    0,5 - 

5 m3.

Overstort neerslag 

situatie 35 - 365 

m3.

Overlast van

water op straat

0,25 tot 2,5

gebruiksdagen 

Negatieve

publiciteit
boete

€ 1.000,-
    tot

€ 10.000,-
V V V L M H

N
ih

il
 

Schutsluis 

beroepsvaart

buiten gebruik 1 

dag

Stremming 

beroepsvaart

< 10

gebruiksdagen

Netwerkschakel

niet beschikbaar

< 500

gebruiksdagen

Openbare 

verlichting

Niet beschikbaar 

zijn van 10 to 100

gebruiksdagen,

aaneengesloten

langs een weg of

fietspad

Openbare

groenvoorziening

niet beschikbaar < 

1000 

gebruiksdagen

Speelvoorziening

niet beschikbaar

<1000

gebruiksdagen

gevaarlijke situatie

Overstort droog 

weer situatie      < 

0,5 m3.

Overstort neerslag 

situatie < 35 m3.

Overlast van

water op straat

< 0,25

gebruiksdagen 

Geringe

publiciteit

waarschuwing / 

schade
< € 1.000,- V V V V L M

Hoofd Stedelijk Beheer Directeur Openbare Werken

A.J.S. van Beurden L.C. Molenaar

Frequentie of kans van optreden

Potentiele gevolgen op de bedrijfswaarden

Milieu / gezondheidBeschikbaarheid
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