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Stormvloeàscom'11issie. Voorlopig rapport.

194-0. 39 olz. 12 bijl.
Is gevolg van de nota Alg. 54- werd een stormvloeèscommissie

opgericht. Daar de beantwoording der door de 'finister gestelde
vragen, naar het zich liet aanzien, veel tijd zou vergen, werd
een voorlopig rapport uitgeûracht.

De kuil in de SV-lijnen van de benedenrivieren z'll door de
ai esoosinpoldering grot end eels verdPii jnen. Gewezen "ord t op het
ongerijMde dat de Staat het verhogen v~n kaden in de 3iesbos zou
veroieden <zie K.6. van 10 Juni 1958, Stbl. 566) en zelf dvorgaat
met het verdiepen van de toe:>'an:7en uit zee na'lr de Hesbos. Im:'1ers
vervlakt de kuil door heide oorz'lken. Hier is dus een onhoudbare
toest'lnd. De 3ieso06 moet in,epolderd worden en de daaruit voort
vloeiende andere werken ~oeten voortgang vinnen. le o'11standighe
den, zoals die in het jaar 2000 verwacht kunnen worden,werden als
uitgangtpunt der berekeningen genomen.

Sen kansberekening werd op -ezet ter bepalin. van de frequen
ties der stoI"11v'loeden. Een rechtlijni 7 e extrapolatie van de fre
quentiekromme werd a'lngehouden. Aanoevolen wordt rekening te hou
den 'Tlet stormvloeden, die "let een kans van ± 70 % in een eeu',
niet zullen worden overschreden.

Voor de zeespiegelrijzing wordt 20 cm/eeuw aangeno~en. De
vOurnaamste stormen, nl. die van 1894-, 1916 en 1928, worden ver
geleken en geanalyseerd.

De conclusie van de SV-commissie van 1916 werd nader onder
de loupe genu'11en.

Minimum- en maximu'11 SV-standen werden berekend en de aangeno
men SV-Btand daar tussen aangenomen, bv••

minimum maximum aangenomen
Ho ek van Ilo lland 3. 64+ 4-.69+ 4-. 05+
~illeMstad 3.95+ 5.79+ 5.00+
Dordrecht ).70+ 6.07+ 4-.70+

De aangenomen cijfers zijn gedeeltelijk bepaald uit de kanskrom
men,gedeeltelijk uit de gegevens welke zijn af te leiden uit de
sto rmvloedsf'actoren.

De maatgevende stannen,waartoe de COM~issie komt,zijn voor
het ja'lr 200u :

Ho ek van Hu lland 4-. 05, (4-.00+ )
~otterdam 4-.4-0. (4-.33+)
Krimpen 4-. 50+ (4.42+)
Dordrecht 4-.70. 4 (;1+)
Hellevoetsluis 4.4- + ~~:;5+)
~ille~stad 5.00+ 4.70+)
~oerdijk 5.25+ 4.80+)

De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die welke de ';0"'1"'1iS8ie
thans (eind 191jJl-) voorst'lRt. 'I1lleJ11st'3.d '.verd dus J.50 "'1 verlaagd,
'I.:>erdi jk û.4-5 1')1, de overige st,itione weinig.

(Opmerking: Deze verlaging kon worden verkregen ouor
Ie. uit te gaan van de winter- in plaats van de ja~rfrequentie

krolTJ'len,
2e. voortaRn het denkbeeldig ge~idrJelde te ne'llen 'lan ,/ille"'1lldorp en

!~oerdijk in plaats van het huge st'ition ~oerdijk alleen,
je. door te overwegen, dat het zuidelijk gebied niet die beveili
ging oehoeft te hecl;en, die het noordelijk gebied "1oet verkrijgen.)

Zie voorts Alg. 96, ~lg. 133 en Alg. 154-.




