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MH17: 
rolvastheid en flexibiliteit 
cruciaal in crisisaanpak

 ■ Nationaal Crisiscentrum (NCC)

Toen het NCC op 17 juli even na vijf uur ‘s middag de eerste online 
berichten oppikte over een neergestort vliegtuig in de Oekraïne, 
was dat het begin van een hectische zomer die volledig in het teken 
stond van de crisisbeheersing. Bij een dergelijke ramp informeert 
het NCC op basis van de eerste informatie de crisispartners. Toen 
duidelijk werd dat het vliegtuig uit Amsterdam was vertrokken en 
dat er veel Nederlanders aan boord waren, werd direct de nationale 
crisisstructuur geactiveerd, net als het Nationaal Kernteam 
Crisiscommunicatie (NKC). Bijzonder is, dat we hier te maken 
kregen met een ramp die Nederland trof, waarbij de rampplek  
geen Nederlands grondgebied is.

NatioNale crisisorgaNisatie
De eerste prioriteit van het NCC was om geverifieerd te krijgen 
hoeveel personen er in totaal aan boord waren en hoeveel personen 
met de Nederlandse nationaliteit. Hiertoe werd nauw contact 
onderhouden met de luchthaven Schiphol, het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en met Malaysia Airlines, dat als verantwoorde-
lijke vervoerder uiteindelijk de definitieve passagierslijst opstelt. 
Verder werden op die eerste dag veel procedures en afspraken  
in gang gezet. Zo werd de zogenoemde ambassadeprocedure 
opgestart die voorziet in de opvang van en informatievoorziening 

aan ambassadeurs van betrokken landen. In het Landelijk Crisis 
Management Systeem (LCMS) werd een landelijke activiteit  
gestart met daarin actuele landelijke situatieschetsen, duidingen  
en omgevingsanalyses en praktische verwijsinformatie zoals  
het landelijke telefoonnummer voor nabestaanden.

Nog op diezelfde eerste avond volgden twee vergaderingen:  
van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb)  
en een Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Er werd 
geregeld dat de premier vanaf zijn vakantieadres naar Nederland 
terug kon vliegen, zodat hij het MCCb kon leiden. In de weken die 
volgden, overlegden ICCb en de MCCb dagelijks. De partijen die 
deelnamen aan het MCCb waren de ministeries van Algemene 
Zaken, Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en Defensie.  
In het ICCb namen ook de ministeries van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu deel, evenals  
de Nationale Politie, de inlichtingendiensten, verschillende 
NCTV-afdelingen en het NKC. 

Vanaf de eerste dagen werkten de stichting Impact en Slachtofferhulp 
Nederland samen met het NKC aan het Informatie- en Verwijscentrum 
(IVC); een website voor de nabestaanden, die onder meer bedoeld is 
om hen te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de 
ramp.

INHOUD Foto: Novum
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Het NCC organiseerde de eerste week ook een nabestaandenbijeen-
komst in Nieuwegein, samen met veel andere partijen. Het traceren 
van de nabestaanden om hen te kunnen uitnodigen, was een 
ingewikkelde kwestie. Uiteindelijk werden veel nabestaanden 
uitgenodigd met de gegevens die zij hadden achtergelaten bij het 
verwanteninformatienummer van Buitenlandse Zaken, bij de KMar 
op Schiphol of bij Malaysia Airlines – op de avond na de crash. De 
avond vóór de bijeenkomst was er slechts een tiental aanmeldingen 
binnen gekomen. Maar gedurende de nacht stroomden de 
aanmeldingen binnen. Deze eerste bijeenkomst werd uiteindelijk 
door ruim 900 nabestaanden bezocht. Inmiddels zijn er nog twee 
andere nabestaandenbijeenkomsten georganiseerd. 

Bijzonder was nog dat voor een gecoördineerde aanpak van de 
repatriëring en de missie die later zou volgen, er vele contacten zijn 
geweest met regeringen uit de landen waar slachtoffers te betreuren 
waren. Maar ook met landen die het mogelijk konden maken dat de 
repatriëringsmissie ter plaatse haar werk kon doen. In de beginfase 
vonden ook al deze contacten plaats op het NCC.

NabestaaNdeN ceNtraal
Een van de taken van het NCC bij een vliegtuigcrash is het informe-
ren van burgemeesters, dat een van hun ingezetenen is overleden. 
Dit gebeurt elke keer nadat de passagierslijsten zijn gematcht met 
de NAW-gegevens uit de Basisadministratie Persoonsgegevens en 
Reisdocumenten (BPR) en als er nieuwe identificaties zijn. Op deze 
manier kan ook het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid 
nemen in de zorg voor de nabestaanden.

Het NCC heeft ook actie ondernomen op een aantal praktische 
punten om schade en overlast voor nabestaanden te beperken. De 
eerste beelden uit de Oekraïne gaven het beeld dat reisdocumenten 
en bijvoorbeeld bankpassen niet veilig waren. Om die reden heeft 
het NCC er voor zorggedragen, samen met een groot aantal partijen, 
dat bankpassen, creditcards, rijbewijzen, paspoorten en identiteits-

bewijzen van de slachtoffers vervallen werden verklaard. Maar ook 
dat telefoonabonnementen werden geblokkeerd. Samen met het 
Openbaar Ministerie is gezocht naar een mogelijkheid om de 
noodzakelijke verklaringen van overlijden centraal en zo snel 
mogelijk af te kunnen geven aan de nabestaanden. Het NCC heeft in 
deze processen waardevolle nieuwe ervaring en relaties opgedaan. 

repatriëriNg slachtoffers
Toen duidelijk werd wanneer de eerste slachtoffers in Nederland 
zouden aankomen, is bij het NCC samen met het NKC en Defensie 
het kader geschetst van hoe de ceremonie er uit zou moeten zien. 
Uitgangspunt was waardig en respectvol. Uiteindelijk werden voor 
het vervoer van Eindhoven naar Hilversum 263 rouwauto’s geregeld 
en 300 lijkkisten besteld, die vanuit heel Nederland naar Eindhoven 
werden gebracht om dezelfde dag nog naar Kharkov te worden 
gevlogen. Met de afgesproken kaders is Defensie aan de slag gegaan 
om een mooie respectvolle ceremonie neer te zetten. Niet één keer, 
maar bij elke aankomst weer. Wat de medewerkers van het NCC bij 
zal blijven is het tijdstip van 16.00 uur op de woensdag dat de eerste 
slachtoffers in Nederland aankwamen. Voor het eerst in bijna een 
week vielen alle telefoons minutenlang stil.

repatriëriNgsmissie
Met de start van de repatriëringsmissie en het sturen van een groot 
aantal forensische onderzoekers van de Nationale Politie naar de 
Oekraïne, kreeg de crisisaanpak een nadrukkelijker onderscheid 
tussen de aanpak in Nederland en die met betrekking tot de 
inspanningen in Oekraïne. Een belangrijk kenmerk daarvan was  
dat de rolverdeling plaatsvond op basis van wie waartoe het best 
geëquipeerd is. Grootschalige logistieke operaties zijn bijvoorbeeld 
een kracht van Defensie en daarom lag die rol ook in deze crisis bij 
hen. De situatie in Oekraïne vroeg verder om een intensieve 
samenwerking met de OVSE die bemiddelde met de Pro-Russische 
rebellen in Oost-Oekraïne. 

VerVolgfase
De nationale crisisorganisatie is in stand gebleven tot 5 september 
2014. Vanaf die datum is deze organisatie, met bijna dezelfde 
bezetting als in de crisisfase, overgegaan naar een projectorganisatie 
met een Interdepartementale commissie (IC MH17) en een 
Ministeriele Commissie (MC MH17). Op dit moment vergaderen deze 
commissies nog steeds wekelijks. Na enkele weken is binnen de NCTV 
het project vervolgfase opgestart. Binnen dit project wordt gewerkt 
aan de nazorg die naar verwachting nog geruime tijd gaan duren. 

erVariNg
Het NCC en zijn partners konden tijdens deze crisis putten uit de 
ervaringen opgedaan bij de vliegramp in Libië in 2010, waarbij ook 
veel Nederlanders omkwamen, en het neerstorten van het vliegtuig 
van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. Niet alleen van eerdere 
luchtvaartincidenten is geleerd, ook relaties en ervaringen opgedaan 
tijdens de Nuclear Security Summit NSS van afgelopen voorjaar 
bleken waardevol. Gezamenlijk met heel veel partijen en hun 
betrokken medewerkers hebben we geprobeerd om de nabestaanden 
zo goed als mogelijk ter zijde te staan.

Technische briefing Tweede Kamer over de crisisaanpak MH17

Foto: Novum
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MH17 – inzet Defensie in beeld

Foto’s: Ministerie van Defensie
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Crisiscommunicatie rondom  
de vliegramp MH17

Op 17 juli werd aan het eind van de middag duidelijk dat de ramp 
met het in Oekraïne neergestorte toestel van Malaysia Airlines 
Nederland hard zou raken. Het bericht van de crash verspreidde  
zich razendsnel, vooral op de sociale media. De getroffen MH 17  
was vertrokken vanaf Amsterdam en snel bleek dat er heel veel 
Nederlanders aan boord zaten. Onder leiding van directeur 
voorlichting Anne Marie Stordiau van Veiligheid en Justitie  
werd meteen een Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) 
ingericht. Volgens de afgesproken opzet werd Jean Fransman 
coördinator pers- en publieksvoorlichting. Maike Delfgaauw van  
de NCTV pakte haar taak als hoofd Eenheid Communicatie op, 
waarbij ze onder andere zorgde voor de aansluiting tussen pers-, 
publieks- en verwantencommunicatie en de communicatie met 
gemeenten. Nu, ruim een maand later, kijken ze terug op hun 
periode binnen het NKC.

Binnen een uur was het NKC operationeel. “Met de juiste mensen aan 
tafel die precies weten wat ze moeten doen,” blikt Fransman terug. 
Hij geeft aan dat dit niet vanzelf spreekt. “De samenstelling van het 
NKC komt voort uit twee gebeurtenissen. De Moerdijkramp leerde 
ons dat we als centraal gezag in de crisiscommunicatie tekort schoten 
en ook ter plekke liep het fout. Daarnaast hebben we een internatio-
nale oefening (Indian Summer) gehad waarbij duidelijk werd dat we 
mensen misten aan tafel en er een aantal niet nodig waren.”

Op de avond van 17 juli zaten de communicatiemensen klaar van de 
ministeries die daadwerkelijk een rol spelen. Persvoorlichters die 
dagelijks met journalisten te maken hebben. En communicatieadvi-
seurs die weten om te gaan met publieksvoorlichting, informatie 
analyseren en adviseren hoe nabestaanden geïnformeerd kunnen 
worden. Fransman: “Een voordeel was dat twee jaar geleden 
iedereen het eens werd over de door ons bedachte structuur.  
Plus dat we hadden kunnen zien dat het systeem werkte tijdens  
de Troonswisseling en de NSS. De unité de doctrine was een feit.” Dat 
betekende bijvoorbeeld dat een speechschrijver continue beschik-
baar is en dat een liaison vanuit het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, waar het NKC huist, naar het crisisgebied kan worden 
gestuurd. Dat gebeurde ook toen de mediadruk in de Oekraïne te 
groot werd. “Zo konden we ons adagium – spreken vanuit één 
organisatie en met één mond - vasthouden. Op die manier weten 
pers en publiek waar ze voor informatie moeten zijn en hebben  
wij één kanaal waarin we de informatie kunnen verspreiden.”

De terugkeer van de lichamen was voor Nederland topprioriteit. 
Fransman: “Er was een enorme druk en dat voelden wij allemaal. 
Breng ze terug. Wij moesten laten zien dat voor ons ieder mens telt 
en dat we slachtoffers het respect geven zoals het hoort. Toen de 
trein ging rijden vanuit Torez hebben we direct een eerste schets 
gemaakt van de repatriëringsceremonie die via het NKC is 

Foto: Novum

 ■ Louis Cornelisse 
Directie Voorlichting,  
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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ingebracht en verfijnd in het interdepartementale overleg ICCB en 
daarna in het ministeriële overleg, het MCCB. Defensie heeft dat 
samen met de Nationale Politie en Rijkswaterstaat voortreffelijk 
vormgegeven.”

Ondertussen speelt er dan nog veel meer. Er moet een nabestaan-
denbijeenkomst komen in Nieuwegein. Daar zal de Koning spreken 
en premier Rutte en ook anderen. Het bestaande overleg met 
Slachtofferhulp Nederland wordt nog intenser omdat de nabestaan-
den voor het eerst elkaar, maar ook veel andere genodigden zullen 
treffen. “Besloten is de pers op deze dag op afstand te houden.  
Er konden wel vragen worden gesteld aan een aantal genodigden. 
Als nabestaanden daarna de media wilden opzoeken, was dat 
uiteraard hun keus. Als NKC zijn we vanaf dat moment een nieuwe 
fase ingegaan waarin de primaire focus op de informatie naar de 
nabestaanden is komen te liggen. In de hectische eerste dagen was 
dat vaak niet mogelijk omdat de ontwikkelingen zo snel gingen.  
In die informatiestroom is nu enige orde gekomen.”

Delfgaauw legt eerst uit wat zij en haar team doen als het geen crisis 
is. “We zijn verantwoordelijk voor de corporate en beleidscommu-
nicatie van de NCTV. Onderdeel daarvan is de communicatieve 
voorbereiding op crises. In de “koude fase” verzamelen we kennis 
en ervaring op het gebied van crisiscommunicatie. Daarnaast 
onderhouden we een stevig netwerk om goed te kunnen samen- 
werken met betrokken organisaties in tijden van crisis. Bijvoorbeeld 
met de Nationale Politie en met gemeenten. Ook zorgen we dat de 
leden van het NKC worden opgeleid en beoefend.” 

“Op die donderdagmiddag was meteen helder, dit is serieus. Hoe 
groot wisten we nog niet, maar zeker van een omvang om het NKC 
in te richten. Omdat we regelmatig oefenen, maar ook ervaring 
hebben opgedaan, zoals bij de Moerdijkbrand, de schietpartij in 
Alphen aan de Rijn en Diginotar, waren de lijnen helder wie er 
gebeld of ge-smst moesten worden. Buitenlandse Zaken, Algemene 
Zaken en VWS hebben bij deze ramp uiteraard een hele belangrijke 
rol, dus die sluiten meteen aan in het NKC. Wat doe je verder? Je 
haalt de ervaring met een vergelijkbare ramp uit de kast. In dit geval 
de crash bij Tripoli in 2010. Er moet een telefoonnummer komen, 
contact gemaakt met Schiphol en Malaysia Airlines, dat soort 
dingen. En je zorgt dat je je eerste communicatieadvies kan geven 
aan de ICCb en de MCCb.”

Delfgaauw en haar team zorgen dat er omgevingsanalyses worden 
gemaakt. Welke informatiebehoefte, welke geruchten circuleren  
in de pers en op de social media. “Voor die analyses konden we 
rekenen op de collega´s van de Nationale Politie. Verder richten we 
onze focus op de timing en de organisatie van de communicatie. 
Uiteraard ook gebaseerd op de gebeurtenissen en de besluitvorming 
van de ministers. Welke informatiebehoefte hebben verwanten, 
publiek, pers en gemeenten? Wanneer kunnen we iets meer 
vertellen over de identificaties? Op welk tijdstip kunnen we een 
persbericht uitgeven. Hoe zorgen we dat eerst de nabestaanden  
op de hoogte worden gebracht? Dat geeft natuurlijk wel eens 
spanning, zeker als de media vooruit lopen op het nieuws.” 

Veiligheid en Justitie, is de afspraak, heeft altijd de coördinerende 
rol tijdens een crisis. De ambtenaren van de NCTV voeren die rol uit, 
op het Nationaal Crisiscentrum. 

Het informeren van de nabestaanden via de speciale site van 
Slachtofferhulp Nederland was ook een belangrijke taak. En in 
samenwerking met de collega´s van andere departementen worden 
pers en publiek permanent via Rijksoverheid.nl op de hoogte 
gehouden. Delfgaauw: “En tussen al die momenten in worden, met 
name door de Minister-president ook persconferenties en briefings 
gegeven. Het is dan aan ons om het proces in de tijd goed te laten 
lopen. Zodat de volgorde correct blijft (eerst verwanten) en we 
eenduidige berichten uitzenden vanuit de Rijksoverheid.” 
De omgevingsanalyses hebben, aldus Delfgaauw, geholpen bij het 
nemen van soms lastige beslissingen. “De aansluiting houden met 
de buitenwereld, blijft tijdens de hele periode cruciaal. Ik kan er een 
heleboel noemen, maar ik noem er één. Van verschillende kanten 
werd ons duidelijk dat mensen naar de route tussen Eindhoven en 
Hilversum zouden komen. En iets mee zouden nemen. Bloemen, 
knuffels. Dat wil je niet tegenhouden, maar je moet dan wel zorgen 
dat de mensen veilig kunnen staan en dat er respectvol met de 
bloemen en knuffels wordt omgegaan. Daar is door IenM, politie  
en Rijkswaterstaat goed op ingespeeld.”

Fransman en Delfgaauw vinden dat het geheel, zoals ze het nu 
kunnen overzien, goed is verlopen. Delfgaauw: “Er blijft uiteraard 
wat te wensen. Zo zou het een vooruitgang zijn als we binnen het 
NKC zelf onze omgevingsanalyse konden maken, toegesneden op 
de behoefte van de rijksoverheid. Ook gaan we kijken hoe we de 
informatie aan nabestaanden, onder andere via het IVC, nog sneller 
en beter kunnen verstrekken. Ook in het Engels, want je merkt dat 
een ramp bij enige omvang eigenlijk niet meer lokaal is, maar 
meteen internationaal.”

Foto: Novum
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De politie en de ramp met de MH17:  
politiek en uitvoering in unieke verbinding
Kort na het neerstorten van de MH17 wordt bij de politie een staf grootschalig en bijzonder optreden geformeerd.  
Terwijl de verschrikkelijke ramp via televisiebeelden op de achtergrond de opschalingsruimte in het hoofdgebouw van  
de Landelijke Eenheid in Driebergen binnen dringt, schuiven commissarissen aan een grote ovale tafel en starten met  
de eerste planvorming. De aanslag in Apeldoorn, het schietdrama in Alphen aan den Rijn, terroristische dreiging en 
gijzelingen; er zit genoeg crisiservaring. Toch zal deze keer alles anders zijn. 

 ■ Krishna Taneja, MA, MSc 
Hoofd beleid en strategie bij de Directie Operatien in de staf  
van de korpsleiding 
Tijdens MH17 verbonden als politiek adviseur aan de nationale  
crisisstaf van de politie

repatriëriNg
Al snel wordt duidelijk dat de politie een aantal belangrijke taken 
krijgt: de identificatie van de slachtoffers, het strafrechtelijk 
onderzoek naar de oorzaak en de inzet van familierechercheurs voor 
deze taken en de begeleiding van de nabestaanden. Maar er komt 
iets ongewoons bij: de repatriëring van de lichamen en persoonlijke 
bezittingen uit het oorlogsgebied in de Oekraïne. Als de eerste 
collega’s afreizen en er in Charkov een logistiek centrum wordt 
gebouwd, neemt de spanning in de SGBO toe en worden de dagen 
langer. Met de Koninklijke Marechaussee en Defensie (als onderdeel 
van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum vaste 

samenwerkingspartners voor de politie) wordt intensief samen- 
gewerkt en er worden afspraken gemaakt. De eerste verhalen uit 
Oekraïne komen door: de collega’s hebben het zwaar, toegang tot 
het rampgebied is ingewikkeld en de veiligheidssituatie is uiterst 
fragiel. Als na dagen de collega’s bij de trein aankomen met daarin 
de lichamen van de slachtoffers is het team opgelucht: de eerste 
stap om de slachtoffers naar Nederland te krijgen is gezet.

rouwstoet
Zes dagen na de ramp landen op vliegveld Eindhoven de eerste 40 
rouwkisten met slachtoffers, die door de politie en Rijkswaterstaat 
worden begeleid naar Hilversum. In de opschalingsruimte dringen 
de beelden door van de politieheli en de NOS: de emoties van de 
nabestaanden, de duizenden mensen langs de route, het applaus en 
de bloemen en beertjes die op de weg worden gegooid. Aan de 
vergadertafel zie ik om me heen emotie op de gezichten. Na een 
intensieve week wordt voor het eerst echt duidelijk wat de ramp 
losmaakt in Nederland.
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eNorme operatie
Onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt een groot op- 
sporingsonderzoek gestart, in directe samenwerking met verschil-
lende landen. In de eerste fase moeten rechercheurs vooral heel  
veel informatie binnenhalen om later weer te kunnen gebruiken.  
In de Korporaal van Oudheusenkazerne wordt door het Landelijk 
Team Forensische Opsporing het identificatieproces ingericht in  
de vorm van straten waarin verschillende identificatietechnieken 
worden ingezet om het slachtoffer te identificeren. Driehonderd 
forensische experts, waarvan er honderd uit negen landen buiten 
Nederland, proberen het slachtoffer een naam terug te geven en  
de familie de gelegenheid te geven om afscheid te nemen.  
De nabestaanden worden begeleid door een kleine honderd 
familierechercheurs die hen informeren over de voortgang van de 
identificatie en het opsporingsonderzoek. De missie in de Oekraïne 
wordt groter, nu er mogelijk langer en grootschaliger kan worden 
gezocht. In samenwerking met Defensie worden forensische experts 
en ondersteuning ingevlogen en worden zoekteams geformeerd  
met experts uit Australië en Maleisië. 

Het gevoel voor rechtvaardigheid, voor veel mensen de drive om  
bij de politie te werken, wordt door de ramp met de MH17 direct 
aangesproken. Midden in de vakantietijd zijn er meer dan  
voldoende vrijwilligers om welke klus dan ook op te pakken:  
dit is voor de nabestaanden. 

politieke druk
De enorme impact van de ramp op de samenleving in Nederland maakt 
vanaf de eerste dagen duidelijk dat de politiek zeer direct betrokken 
was. Het werken in de rijkscrisisstructuur versterkte dit nog verder 
doordat onze korpsleiding op dat moment onderdeel werd van een 
politiek besluitvormingsproces. De complexiteit van de ramp maakt 
deze ook bijna onwerkelijk. Een mogelijk aanslag op een vliegtuig, met 
inzittenden uit verschillende landen, dat twintig kilometer van de 
Russische grens neerstort in een oorlogsgebied. Op zes augustus, drie 
weken na de crash, maakt de minister–president bekend dat de missie 
in de bestaande vorm vanwege de te grote veiligheidsrisico’s moet 
worden afgebroken. Een klein team van politie en Defensie blijft achter 
in de regio om de lokale bevolking de mogelijkheid te bieden om 
eventuele stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van slachtoffers 
over te dragen. Via de beelden van de persconferentie wordt ons in de 
SGBO duidelijk dat de meeste van onze collega’s naar huis komen. Vier 
dagen later landt de laatste retourvlucht op Eindhoven en is bijna 
iedereen uit het oorlogsgebied. Tijdens de debriefing maken de foto’s 
en verhalen duidelijk dat de reis naar de crashsite indrukwekkend was.

De meeste collega’s die in Oekraïne actief waren, zijn thuis, maar in 
de SGBO in Driebergen zit het werk er nog niet op. De zogenaamde 
interim presentie in Oekraïne, de identificatie van de slachtoffers en 
de uitgebreide voorbereiding om de missie op de rampplek te kunnen 
voortzetten, vragen nog dagelijks de aandacht van de SGBO.  
En als de crisis voorbij is zal het voor velen nog niet voorbij zijn.  
De identificatie kan maanden duren en het opsporingsonderzoek 
zelfs jaren. Experts en rechercheurs doen dit met trots, hiervoor zijn 
zij ooit bij de politie gegaan. 
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Inzet Team Bijzondere Uitvaarten bij 
repatriëring slachtoffers vlucht MH17

 ■ Hans Bleijerveld 
Directeur Team Bijzondere Uitvaarten

 ■ Nora Nowee 
Woordvoerder & PR-adviseur Monuta

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven. 
Het Team Bijzondere Uitvaarten (TBU) van Monuta was betrokken 
bij de organisatie van de indrukwekkende ceremonie op Vliegbasis 
Eindhoven en de rouwstoet die de slachtoffers naar Hilversum 
bracht. Het was één van de meest indrukwekkende momenten uit 
de carrière van het Team Bijzondere Uitvaarten.

Het Team Bijzondere Uitvaarten werkt al heel lang nauw samen met 
Defensie. Het is gespecialiseerd in uitvaarten met militaire eer, 
waardoor het goed op de hoogte is van alle protocollen van 
Defensie. We spreken dezelfde taal. Daardoor kon het team bij de 
ramp met MH17 heel snel schakelen en was het mogelijk om in 
korte tijd een hele grote operatie op te zetten.

Veel regeleN iN korte periode
Er moest in een hele korte tijd heel veel geregeld worden. Het TBU 
werd dinsdagmorgen in opdracht van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie door het Ministerie van Defensie benaderd of het team 
kon ondersteunen bij het aankomstceremonieel van de slachtof-
fers, die de volgende dag al zouden aankomen op de Vliegbasis 
Eindhoven. We zijn direct in actie gekomen. Gelukkig hebben we de 
juiste mensen in ons team zitten met veel deskundigheid waardoor 
we dit soort grootschalige activiteiten aankunnen. Alle zwarte 
rouwauto’s die nodig waren die eerste dag konden we daardoor snel 
regelen. De rouwauto’s kwamen vanuit het hele land, afkomstig van 

verschillende uitvaartondernemingen en rouwvervoerbedrijven. 
Het is mooi om te ervaren dat iedereen wil helpen in zo’n bijzon-
dere situatie.

De tijdsdruk is echter enorm. Er was constant overleg met de beide 
ministeries en we hebben Kolonel Van Soest mogen adviseren over 
het aankomstceremonieel. Alles moest goed zijn. Van de opvang en 
begeleiding van de nabestaanden tot aan de auto’s en chauffeurs  
die reden in de rouwstoet. Daarom hebben we die woensdag- 
ochtend geoefend met iedereen die betrokken was bij het 
aankomstceremonieel. 

Om een waardige ceremonie te kunnen vormgeven, uit piëteit voor 
de slachtoffers en de nabestaanden, moet alles kloppen. Je doet het 
allereerst voor de nabestaanden en slachtoffers, maar je houdt ook 
in het achterhoofd dat je het belang van de Staat behartigt. Al onze 
handelingen waren afgestemd op de exercitie van Defensie en 
moesten synchroon lopen. De snelheid en het aantal meters tussen 
de rouwauto’s waren van te voren bepaald. De chauffeurs moesten 
op het juiste moment de deuren van hun rouwauto openen en 
sluiten en hun pet afnemen. Hiertoe kregen de chauffeurs van te 
voren allemaal een gedegen briefing en training, waarbij op de 
kleinste details werd gelet.

keNNis eN erVariNg 
Het Team Bijzondere Uitvaarten is 14 jaar geleden ontstaan uit  
een behoefte om bijzondere en complexe uitvaarten goed te 
begeleiden. De uitvoering van sommige uitvaarten vraagt om  
een specifieke expertise en een speciale manier van werken.  
Deze uitvaarten hebben unieke elementen die niet dagelijks 
voorkomen.
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Bijvoorbeeld uitvaarten met mediabelangstelling of uitvaarten 
waarbij protocol en ceremonieel een belangrijke rol spelen, zoals 
uitvaarten met militaire eer of korps-eer. Bij deze uitvaarten, maar 
ook bij herdenkingsbijeenkomsten of stille tochten, ondersteunt 
het TBU. Wij hebben daarvoor ook speciale protocollen en draai-
boeken geschreven. Door onze kennis en ervaring op dit gebied 
wordt het TBU ook om advies gevraagd en ingezet bij rampen en 
calamiteiten met dodelijke slachtoffers.

sameNwerkiNg met gemeeNtes eN Veiligheidsregio’s
Wanneer er een ramp of calamiteit plaatsvindt, ligt er vaak een 
enorme druk bij gemeentes. De hele wereld kijkt mee. Dan is het 
prettig als een gemeente de hulp kan inroepen van experts op het 
gebied van coördinatie en uitvoering van rouwactiviteiten. Het TBU 
adviseert het crisisteam over ceremonie en protocollen, maar draagt 
ook zorg voor het vervoer en verzorging van overledenen, het 
inrichten en invullen van herdenkingsbijeenkomsten en de 
logistieke en facilitaire ondersteuning. Hiervoor heeft Monuta met 
veel gemeentes en veiligheidsregio’s afspraken gemaakt. Vanuit de 
Wet op de Veiligheidsregio’s committeert Monuta zich aan het 
regionaal crisisplan. Naast de inzet bij een daadwerkelijke ramp of 
crisis, is het team ook regelmatig betrokken bij grootschalige 
multidisciplinaire oefeningen. Het TBU kan binnen 30 minuten 
operationeel zijn en alle leden zijn gescreend op het hoogste niveau.

Het TBU is de laatste zeven jaar ingezet bij vrijwel alle rampen en 
calamiteiten. Denk hierbij aan de vliegtuigcrash van Turkish Airlines 
in de Haarlemmermeer, het schietincident in Alphen aan den Rijn 
en het drama op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn. Daarnaast was 
het TBU vanuit het Nationaal Crisiscentrum van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrokken bij de 
organisatie van de herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van de 
vliegtuigramp in Tripoli. Maar ook het overlijden van één persoon 
kan veel indruk maken op de maatschappij. Het TBU ondersteunt 
gemeentes ook wanneer zij te maken krijgen met een gezinsdrama. 
De teamleden zijn dan actief op het gebied van communicatie en 
mediabegeleiding. Daarnaast begeleiden zij in deze complexe 
situaties de families en ondersteunen hen bij de keuzes die gemaakt 
moeten worden. Zo neemt het team hen zorg uit handen en is er 
ruimte voor het rouwproces van de nabestaanden.

Voor meer informatie zie www.teambijzondereuitvaarten.nl 

Foto’s: ANP

http://www.teambijzondereuitvaarten.nl
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Betrokkenheid van burgemeesters  
in nafase MH17
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ondersteunt burgemeesters bij crises, door eerdere ervaringen op  
een collegiale wijze door te geven. Rond het ongeluk met vlucht MH17 heeft het NGB nauw contact onderhouden met 
burgemeesters van gemeenten waar de slachtoffers vandaan kwamen. In regelmatige e-mail nieuwsbrieven zijn  
aandachtspunten en adviezen gedeeld.

 ■ Wouter Jong 
Adviseur crisisbeheersing Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

Gedurende de hele periode is er veelvuldig contact geweest tussen 
het NGB en het Nationaal Crisis Centrum (NCC) (onderdeel van de 
NCTV) dat voor burgemeesters het bestuurlijk aanspreekpunt op 
Rijksniveau is. Zeker in de beginperiode was er nog veel onduide-
lijkheid die samenhing met de complexe situatie op het ramp- 
terrein in Oekraïne. Door burgemeesters met grote regelmaat op  
de hoogte te houden van de stand van zaken, werd in elk geval 
getracht een deel van die onduidelijkheid weg te nemen.

dag VaN NatioNale rouw
Het NCC en NGB deden hun uiterste best om burgemeesters en 
loco’s in het hele land zo goed mogelijk te informeren over de gang 
van zaken en over hetgeen op hen af zou komen. Ook rond de Dag 
van Nationale Rouw heeft het NGB de burgemeesters geïnformeerd 
en geadviseerd over de te nemen maatregelen voor een waardige 
dag. Naast het vlagprotocol dat gold, werden her en der festiviteiten 
versoberd of afgelast en bezoeken aan huwelijken afgezegd. Bij het 
landen van het eerste toestel met slachtoffers werd in het hele land 
het werk op de gemeentehuizen stilgelegd.

Burgemeesters betuigden hun medeleven aan nabestaanden in 
binnen- en buitenland. Burgemeester Van der Velde (Kaag en 
Braasem) verwoordde het in het Leidsch Dagblad als volgt: “Zij leven 
in een nachtmerrie. Het verdriet, de verslagenheid en het onbegrip 
is groot. We zullen hen steunen waar nodig. Voor onze kleine en 
hechte gemeenschap is deze onzekerheid ook ingrijpend. Velen zijn 
op een of andere manier wel betrokken bij deze families. Ik weet  
dat we als gemeenschap in deze zware tijden er kunnen zijn voor 
elkaar.” Burgemeester Hermans (Almelo) schreef: “Dit zijn  
momenten dat het Burgemeestershart huilt”. 

Vliegramp tripoli
Veel gemeenten kozen er ook voor een condoleanceregister te 
openen. Daarnaast werden op scholen, sportclubs, in kerken en 
buurthuizen initiatieven genomen om de slachtoffers te herdenken. 
In de advisering is daarbij voor een groot deel ook teruggegrepen op 
eerdere ervaringen rond de vliegramp in Tripoli (12 mei 2010). Waar 
na de vliegramp in Tripoli het protocol was om namens de overheid 

geen uitspraken te doen over de slachtoffers zolang er geen officiële 
identificatie had plaatsgevonden, werd daar bij de MH17 anders  
mee omgegaan.. Dit stelde burgemeesters beter in staat om hun 
burgervader of -moederrol op te pakken, als het voor iedereen 
vrijwel vaststond dat de betrokkenen inderdaad passagiers waren 
geweest op de fatale vlucht. Zoals burgemeester Akkermans 
(Eijsden-Margraten) aan regionale zender L1 liet weten: “Het 
overlijden is nog niet definitief bevestigd, maar we houden er 
ernstig rekening mee dat het onze collega is. We hebben van de 
familie wel een bevestiging gekregen. Hij zou op fietsvakantie gaan 
in Indonesië. Dat was algemeen bekend in het gemeentehuis.  
Het is een groot verlies.” 

Om te voorkomen dat de collegiale handreikingen van het NGB 
tegenstrijdig zijn met de adviezen uit de eigen organisatie of de 
veiligheidsregio, raadde het NGB steevast aan om de adviezen ook 
met de eigen organisatie af te stemmen. Los van plannen en 
procedures trachtte het NGB vooral de context te schetsen waarin de 
afwegingen werden gemaakt. Waar nodig zijn opgedane lessen na 
“Tripoli” ook gedeeld met het NCC en de partners die via het NCC 
waren aangehaakt. Zo gaven nabestaanden aan dat het destijds een 
ongelukkige keuze was geweest om de voorlichtingsbijeenkomst 
voor nabestaanden in Hoofddorp te houden, door de nabijheid van 
Schiphol en het geluid van overvliegende vliegtuigen. Dit heeft er 
mede toe geleid om de bijeenkomst voor de nabestaanden van de 
passagiers van vlucht MH17 in Nieuwegein te organiseren.

Foto: Novum
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haNdreikiNgeN eN procedures
Het Genootschap schreef geen zaken voor. De aandachtspunten 
waren vooral bedoeld om gemeenten in staat te stellen een eigen 
passende afweging te maken. Verder bevatten de nieuwsbrieven  
ook een toelichting op de verschillende procedures, de afspraken 
rond de identificatie en repatriëring en de rol van Slachtofferhulp, 
familierechercheurs en hoe de nazorg te coördineren. De 
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken heeft samen met de 
ministeries van BZK en VenJ een korte handreiking opgesteld die via 
het NGB aan de leden is verstuurd. Deze handreiking hielp burge-
meesters en gemeenten bij het verwerken van het overlijden van de 
passagiers in de Gemeentelijke Basisadministratie. De reguliere 
procedures waren hier immers niet van toepassing, omdat de akte 
van overlijden niet door Oekraïne kon worden afgegeven aangezien 
de identificatie van de slachtoffers in Nederland plaatsvond. 

emotioNele eN praktische oNdersteuNiNg
In veruit de meeste gemeenten zochten burgemeesters en loco’s 
contact met de nabestaanden, om hen niet alleen emotioneel,  
maar – waar nodig – ook in praktische zin te ondersteunen.  
Dit waren de momenten waarop de overheid het verschil kon 
maken voor mensen die van het ene op het andere moment in  
een afschuwelijke situatie terecht waren gekomen. Daarbij was 
“maatwerk” het sleutelwoord. In sommige gevallen is bijvoorbeeld 
concrete ondersteuning aangeboden om verzekeringen na te gaan 
en contact op te nemen met instanties, vanuit de wetenschap dat 
achterblijvers op de korte termijn in een financieel lastige situatie 
terecht konden komen. De incasso’s (hypotheek etc.) lopen immers 
door, terwijl de inkomsten stoppen. 

Op een later moment zullen we binnen het NGB mogelijk nog een 
bijeenkomst organiseren om de eigen ervaringen van burgemees-
ters onderling te delen. Waarbij moet worden gezegd dat veel 
burgemeesters ook in de afgelopen weken onderling contact 
hebben gehad, om bijvoorbeeld initiatieven richting nabestaanden 
– die door het hele land woonden – met elkaar af te stemmen. 

dierbaar eN dieNstbaar
Het contact met nabestaanden was en is intens en gaat ook 
burgemeesters niet in de koude kleren zitten. Voor dit soort taken 
van een burgemeester bestaat geen opleiding. Tegelijkertijd is het 
ook een onderdeel van het ambt dat door burgemeesters als 
“dierbaar en dienstbaar” wordt ervaren. Zoals burgemeester 
Broertjes (Hilversum) in de Telegraaf zei: “Het was een intense week 
die mij en vele anderen niet onberoerd heeft gelaten, maar hopelijk 
hebben we kunnen bijdragen aan een waardige thuisreis van de 
slachtoffers.” 

Dat was exact waar de afgelopen weken de prioriteit lag. Bij de 
slachtoffers, de nabestaanden en de scholen, de kerken, de 
verenigingen en het gemis dat daar ervaren werd. Waarbij burge-
meesters beseffen dat de nafase nog lang zijn sporen zal nalaten.  
De ervaring leert dat een ramp van tijd tot tijd ook publiekelijk zal 
terugkomen, met onderzoeken die naar buiten komen, mogelijke 
rechtszaken die worden aangespannen en de jaaroverzichten aan 
het einde van het jaar. Wij hopen dat de nabestaanden zich ook dan 
praktisch en emotioneel gesteund zullen voelen door de burge-
meesters die zich over hen ontfermen. 

Foto: Novum
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Internationale luchtvaart ondanks 
argwaan en wantrouwen

 ■ Prof. dr. Hugo Roos 
Voorheen hoogleraar luchtvaarteconomie Universiteit Amsterdam  
en hoogleraar logistiek Erasmus Universiteit Rotterdam

Sedert de ramp met vlucht MH17 is het ons andermaal duidelijk 
geworden dat veilig internationaal luchtvaartverkeer niet vanzelf-
sprekend is. Passagiers mogen aannemen dat er - voordat een vlucht 
aanvangt - toestemmingen zijn voor vertrek, overvliegen van naties 
en landen op de luchthaven van bestemming. Dat daar een web van 
luchtvaartverdragen aan ten grondslag ligt, beseft bijna niemand 
meer. Het lijkt zo vanzelfsprekend te kunnen vliegen. Dat is het niet. 
Internationale luchtvaart is gegroeid vanuit wantrouwen en 
argwaan met betrekking tot de bedoelingen van naties jegens 
elkaar. Als we de geschiedenis van de luchtvaart nader bestuderen 
dan wordt de aard van sommige acties van landen jegens elkaars 
vliegverkeer duidelijker.

De internationale luchtvaart is in Europa ontstaan na de Eerste 
Wereldoorlog. Gedurende de Eerste Wereldoorlog zijn duizenden 
vliegtuigen gebouwd die militaire acties uitvoerden van de 
oorlogvoerende landen en bewapend waren met mitrailleurs, 
verkenningsvluchten uitvoerden of zelfs bommen wierpen op 
vijandige stellingen. Luchtvaart was daarmee een nieuw wapen  
in de strijd geworden. Vliegtuigen konden dood en verderf zaaien  
in andere landen. Dat heeft ertoe geleid dat bij het vredesverdrag 
van Versailles (1919) uitgebreid is gesproken over het gevaar van 
luchtvaart. Als beginsel is vastgelegd dat elk land soevereiniteits-
rechten heeft met betrekking tot de luchtkolom boven zijn 
grondgebied. (Art. 1 van de Conventie van Rome). Verschillende 
denkbeelden zijn aan de orde geweest. Men zou hebben kunnen 
kiezen voor een “vrij luchtruim” onder beperkende bepalingen of 
voor een soevereiniteitsbeginsel waaraan bepaalde vrijheden 
konden worden gegeven. Voor dat laatste beginsel is gekozen. Op 
de achtergrond heeft niet alleen het sterke besef van het oorlogsge-
vaar gespeeld maar ook van economische argwaan en wantrouwen. 
Het bedrijven van luchtvaart, zo is gesteld, kan zeer lucratief zijn en 
het toestaan van binnenlands luchtvervoer door andere naties werd 
als onwenselijk beschouwd. Nederland was niet uitgenodigd bij die 
conferentie omdat het in de Eerste Wereldoorlog neutraal was. 
Nederland was in beginsel genegen het eerste beginsel aan te 
hangen. Grote landen kozen begrijpelijkerwijs voor het tweede,  
het soevereiniteitsbeginsel. Net als in andere landen is ook in 
Nederland het commerciële luchtvaartverkeer begonnen met 
gehuurde militaire vliegtuigen. De eerste vlucht van De Koninklijke 
Luchtvaartmaatschappij tussen Amsterdam en Londen geschiedde 
met een voormalig militair toestel. Uiteindelijk heeft de Conventie 
van Parijs ook geleid tot een publiekrechtelijke regeling van het 

commerciële Europese luchtvaartverkeer. Er bleek grote behoefte 
aan een standaardisatie van de verdragen die landen onderling 
moeten sluiten om commercieel luchtvaartverkeer mogelijk te 
maken. Omdat in de dertiger jaren ook het luchtverkeer over de 
Atlantische Oceaan mogelijk werd, is de luchtvaart een wereldwijde 
tak van economische activiteit geworden. Daartoe dienden weer 
nadere verdragsbepalingen te worden opgesteld.

In de Verenigde Staten, niet geplaagd door de Eerste Wereldoorlog, 
is de commerciële luchtvaart ook ontstaan door een overschot aan 
militaire toestellen en door een sterke groei van de behoefte aan 
luchtpostvervoer. Het was de “Postmaster General” die het 
binnenlandse luchtvervoer op deze wijze van enige marktordening 
voorzag. Hij gaf de lucratieve luchtpostvervoersdiensten bij 
concessie uit aan “route”-georganiseerde ondernemingen, zoals 
Northwest Airlines. Ook in Europa is in de beginjaren van de 
commerciële luchtvaart het vervoer van post belangrijker geweest 
dan het vervoer van passagiers, zowel in termen van vervoerde 
gewichten als in termen van opbrengsten.

Luchtvervoer tussen overzeese gebiedsdelen en het moederland 
kwam eveneens tot bloei op basis van aantrekkelijke tarieven die 
voor luchtpostvervoer konden worden gerekend. Overvliegrechten 
en landingsrechten voor vluchten tussen moederland en koloniën 
konden in de dertiger jaren relatief gemakkelijk worden verkregen. 
Het wantrouwen dat mogelijkerwijze bestond jegens intereuropees 
vliegverkeer bestond nauwelijks op dit verkeer. Weliswaar bestond er 
concurrentie op deeltrajecten op bijvoorbeeld de Indiëlijn, bijvoor-
beeld het traject Basra - Rangoon, met Imperial Airways, doch 
toestemming voor overvliegen werd in het algemeen snel verkregen. 

Illustratie: Shutterstock
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Uiteindelijk is het commerciële vliegvervoer in de Conferentie van 
Chicago (1944) voorzien van een hecht systeem van modelovereen-
komsten. Het systeem van strikt gedefinieerde “vrijheden” heeft 
geleid tot een eenvoudig juridisch raamwerk op grond waarvan 
landen onderling zonder gevaar voor misverstanden konden 
onderhandelen. Het wantrouwen kon systematisch worden 
verminderd door bilaterale afspraken tussen landen. Verkregen 
rechten worden toebedeeld aan door de overheid aangemerkte 
ondernemingen. Deze zogeheten “Flagcarriers” of vlagmaatschap-
pijen zijn luchtvaartondernemingen aan wie werd gevraagd om 
bereikte luchtvaartverdragen in te vullen met het commercieel 
verkeer. Het aanwijzen van “Flagcarriers” betekende een extra 
zekerheid tegen het bestaan van economisch wantrouwen en 
argwaan. De respectievelijke overheden houden via het aanwijzen 
van vlagmaatschappijen toezicht op het uitvoeren van de luchtvaart-
verdragen. In Nederland is daartoe KLM aangewezen en in Engeland 
Imperial Airways en na de Tweede Wereldoorlog BEA en BOAC, weer 
later gefuseerd in British Airways (1974). De nauwe binding met de 
overheid leidt dan ook tot economische effecten. Omdat er in 
beginsel maar twee maatschappijen zullen opereren tussen twee 
landen, ontstaat er - veelal op één route - een “duopolie” waarin de 
maatschappijen al dan niet stilzwijgend overeenkomen gelijke 
tarieven te hanteren. In het algemeen zijn deze tarieven zo hoog dat 
geen der beide partners verlies lijdt op het vervoer van post, vracht 
of passagiers. Zelfs in de Verenigde Staten zag de Interstate 
Commerce Commission erop toe dat de concurrentie er niet toe zou 
leiden dat per route iets anders zou ontstaan dan een duopolie. Een 
bijkomend voordeel van de nauwe binding met de overheid is dat 
ook de belangen van andere ministeries dan Verkeer en Waterstaat 
konden worden gediend. Veiligheidsvraagstukken en belangen van 
buitenlands beleid zijn daardoor ook via luchtvaartmaatschappijen 
gemakkelijk te regelen. Onder invloed van de groei van het 
luchtvaartverkeer middels “vakantiechartermaatschappijen”, dat 
onder het “non-scheduled”-vervoer valt in termen van “Chicago”,  
is het duopolie van lijndienstvervoer 
(“scheduled”-vervoer) ondergraven. 
De bewaking van het duopolie, ook 
een plicht van de overheden, verloor 
aan betekenis in de zeventiger jaren. 
Er ontstond een roep om meer 
economische vrijheid. Tijdens het 
bewind van President Carter is 
daaraan in de Verenigde Staten voor 
het eerst voor de interne markt 
vormgegeven. De Europese Unie 
heeft dat voorbeeld gevolgd. Met 
niet-EU-landen bestaan nog steeds 
de regels van het bilaterale verdrag 
met bijbehorende economische en 
aan de luchtvaart verbonden 
bepalingen die een nauw contact 
tussen overheid en luchtvaartmaat-
schappij vereisen of minstens 
veronderstellen.

In Nederland is de nauwe binding tussen KLM en overheid ter 
discussie gekomen onder invloed van de parlementaire enquête 
over de Bijlmerramp. Men was in het algemeen van oordeel dat  
het gevaar van belangenverstrengeling tussen commerciële en 
overheidsdoelstellingen groot is.1 Dat heeft ertoe geleid dat de 
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet zondermeer meer 
kunnen vertrouwen op het doorspelen van informatie met 
betrekking tot veiligheidsvraagstukken. In de oude situatie  
was die relatie tussen “flagcarrier” en overheid vanzelfsprekend.  
Thans dient een luchtvaartmaatschappij zelf een veiligheidsafdeling 
in te richten.

Ten aanzien van de MH17-vlucht kan men stellen dat het door- 
snijden van de binding tussen luchtvaartmaatschappij en overheid 
opnieuw moet worden doordacht. Van verschillende zijden wordt 
inmiddels aangedrongen op een betere samenwerking tussen 
veiligheidsdiensten ten behoeve van de luchtvaartveiligheid.  
Helaas is het zo dat daaromtrent weinig moet worden verwacht.  
De Nederlandse overheid heeft weinig ruimte gelaten aan de 
nationale veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD). Landen die daaraan 
juist veel aandacht besteden zullen die niet of nauwelijks willen 
delen met anderen. Een “Free-rider”-gedrag van zuinige landen ligt 
op de loer. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de separatisten 
zich behandeld willen zien als vertegenwoordigers van een 
souvereine staat. Toegang tot het gebied wordt kennelijk slechts 
dan geboden indien men het verzoek daartoe in “juiste” bewoordin-
gen stelt. Dat doet de zorgen omtrent het opsporen, aanhouden en 
voorgeleiden van schuldigen toenemen.

1 Ook de thuishaven van KLM, De NV Luchthaven Schiphol, mengt zich 
inmiddels in dit debat en neemt ook een meer onafhankelijke positie ten 
opzichte van de grootste klant in. Terecht kan men zich afvragen of daar niet 
sprake is van een monopoloïde marktverhoudingen; juist door het bestaan 
van de luchtvaartverdragen.

Illustratie: Shutterstock
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De Oekraïnecrisis en de nationale 
veiligheid – een aantal scenario’s

 ■ Rob de Wijk 
Directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en 
hoogleraar internationale betrekkingen aan de Campus Den Haag  
van de Universiteit Leiden

De tragedie van het neerhalen van de MH17 was een vreselijk 
incident dat alleen kon gebeuren omdat een diepe crisis in het 
oosten van Oekraïne plaatsvond. De crisis was een “wake-up call”. 
Het besef drong door dat vrede en veiligheid in Europa niet 
vanzelfsprekend zijn. Kan deze crisis ook de veiligheid van 
Nederland raken? Dit artikel schetst aan de hand van de Strategie 
Nationale Veiligheid een aantal scenario’s.

De crisis was al in 1993 voorspeld. De regering schreef in het kader 
van de herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht over de 
Europese veiligheidssituatie: “Potentieel het gevaarlijkst zijn de 
problemen in de verhouding tussen Rusland en Oekraïne inzake de 
Krim, de controle over de kernwapens en de verdeling van de Zwarte 
Zeevloot”.1

Over de veredeling van de vloot werden beide landen het snel eens. 
Toch bleef het voor Rusland onverteerbaar dat de Zwarte Zeevloot in 
het “buitenland” was gestationeerd, namelijk in Sebastopol op de 
Krim. De controle over de kernwapens werd eveneens snel opgelost. 
Oekraïne werd kernwapenvrij en kreeg garanties inzake de 
territoriale onschendbaarheid. In 1994 ondertekenden de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland met Oekraïne daartoe het 
“Boedapest Memorandum”. Dit memorandum garandeerde de 
territoriale integriteit van het kernwapenvrije Oekraïne. 

Ondanks dat deze twee punten twintig jaar geleden werden 
opgelost, bleef de Krim een potentiële conflicthaard. Toen de Krim 
eerder dit jaar bij Rusland werd ingelijfd, stelde het Westen zich op 
het standpunt dat hiermee het Boedapest Memorandum was 
geschonden en dat Rusland een oude grief, namelijk de marinebasis 
buiten Rusland, had rechtgezet door middel van een dubieus 
referendum over de aansluiting van de Krim bij Rusland. 

Gelijktijdig met de Anschluss van de Krim escaleerde het conflict 
naar een pro-Russische opstand in het oosten van Oekraïne en 
verdiepte de crisis zich tussen Rusland en het Westen omdat beiden 
verschillende kanten in het conflict kozen. Het Westen voerde de 
strijd met sancties, die vervolgens weer leidden tot boycots van 
vooral agrarische producten door Rusland. 

1 Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Prioriteitennota 1993, p. 6. 
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19921993/PDF/SGD_19921993_0007821.pdf

Wat betekent dit conflict voor de veiligheid van Nederland? De 
Strategie Nationale Veiligheid biedt een aanknopingspunt. Deze 
stelt dat de nationale veiligheid in het geding is als de vitale 
belangen van Nederland geschonden worden. 

Een van de vitale belangen is de economische veiligheid. Het 
Centraal Planbureau voorspelde in augustus dat de export aantrekt, 
de werkloosheid minder hard stijgt en de economie licht groeit. 
Ook berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de export 
voor slechts 0,1 procent door de Russische boycots wordt geraakt. 

Dit lijkt allemaal geruststellend, maar tegelijkertijd zijn dit soort 
voorspellingen gebaseerd op drijfzand. Uit Duitsland komen 
inmiddels signalen dat Westerse sancties en Russische boycots hard 
aankomen en dat dit ten koste van de economische groei gaat. Het 
belangrijkste punt is echter dat de economie drijft op het vertrou-
wen van de consument. Medio augustus meldde het CBS een forse 
daling van het consumentenvertrouwen en weet dit aan de 
gespannen internationale situatie.2 Verdere daling van het vertrou-
wen is denkbaar als de spanningen oplopen. 

Toekomstige historici zullen hun tanden wel gaan stukbijten op 
deze episode, waarvan momenteel niet is te voorspellen hoe die ten 
einde komt. Wel zijn verschillende scenario’s denkbaar die in meer 
of mindere mate de Nederlandse vitale belangen kunnen raken. 

2 CBS, “Consument Somberder”, 20 augustus 2014. http://www.cbs.nl/nl-NL/
menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/
verwachting/2014-08-20-m10.htm

http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19921993/PDF/SGD_19921993_0007821.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/verwachting/2014-08-20-m10.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/verwachting/2014-08-20-m10.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/verwachting/2014-08-20-m10.htm
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Ten eerste zijn er de sancties. Een scenario waarin Poetin als gevolg 
van sancties inbindt is onwaarschijnlijk. Historisch gezien verhar-
den sancties ingenomen posities. Plausibeler is het verlopen van de 
sancties omdat ze steun onder de bevolking verliezen. Dit zal Poetin 
als een overwinning claimen, terwijl het Westen duidelijk maakt 
niet meer in staat te zijn tot machtspolitiek, waardoor het in 
toenemende mate de speelbal van Rusland wordt. Poetin zal zich 
bevestigd zien in zijn politiek en zal zijn pijlen kunnen richten op 
het vergroten van zijn grip op delen van de voormalige Sovjetunie. 
Het gevolg is escalatie van de crisis. 

Een variant op dit scenario is dat de sancties juist harder worden en 
Poetin steeds minder te verliezen heeft. Gelijktijdig kan hij niet aan 
het Westen toegeven. Een van de weinige opties die hem dan rest is 
doelbewuste escalatie en het al dan niet onder druk van binnen-
landse factoren een interventie in Oekraïne uitvoeren. Om deze 
twee redenen werken de sancties eerder escalerend dat 
probleemoplossend. 

Ten tweede is er het conflict zelf. Een scenario is dat de situatie in het 
oosten van Oekraïne zodanig uit de hand loopt dat de Russen zich 
gedwongen voelen ten behoeve van de Russischtaligen te interveni-
eren. In dit geval zullen de NAVO-buurlanden ongetwijfeld een 
beroep doen op het consultatierecht van Artikel IV van het 
NAVO-verdrag. Op dat moment wordt de NAVO partij in het conflict. 
Het ligt dan voor de hand dat meer NAVO-troepen in de regio gaan 
oefenen, meer air policing wordt uitgevoerd en dat er mogelijk 
eenheden langs de grens met Oekraïne en Rusland worden 
gestationeerd. Rusland kan dit als provocatie zien en tegen- 
maatregelen nemen. Daardoor verergert de crisis. 

Een variant hierop is dat door escalatie de Russischtaligen in de 
Balische staten zich gaan roeren. Een nachtmerriescenario is dat de 
Russischtaligen in bijvoorbeeld het Estse Narva in opstand komen 
en dat Rusland hen te hulp schiet. Op dat moment raakt de NAVO in 
oorlog met Rusland. Want op grond van Artikel V van het NAVO-
verdrag verplichten de bondgenoten elkaar tot bijstand. Bovendien 
zit een dergelijk bijstandsclausule ook in het EU-verdrag. 

wat betekeNt dit Voor NederlaNd?
Het meest reële effect van het Oekraïneconflict is aantasting van het 
vitale belang van de economische veiligheid, waardoor een tweede 
vitale belang, de sociale en politieke stabiliteit, ook kan worden 
aangetast. Kijk naar Griekenland en Italië waar mensen tijdens de 
schuldencrisis de straat opgingen om te protesteren tegen de 
aantasting van hun welvaart en er politieke crises ontstonden. 
Die aantasting van de economische veiligheid kan allereerst 
gekoppeld zijn aan het verder teruglopende consumentenvertrou-
wen. Ook kan de economische veiligheid zijn gerelateerd aan de 
mate waarin sectoren worden getroffen. Die effecten lijken tot  
nu toe mee te vallen. De agrarische sector wordt hard getroffen, 
maar de crisis dwingt producenten nieuwe markten, zoals China,  
te ontwikkelen. Luchtvaartmaatschappijen moeten omvliegen.  
Dat drijft de kosten op, maar tast de economische veiligheid van 
Nederland niet aan. De belangrijkste bedreiging voor de economi-

sche veiligheid is echter dat door escalatie van het conflict de 
gastoevoer naar Europa, dus ook naar Nederland, verstoord wordt. 
Precies om deze reden is er in Europees verband een discussie 
gestart over verminderde afhankelijkheid van Russisch gas door de 
import van LNG uit de Verenigde Staten of extra importen uit landen 
als Noorwegen en Algerije.

Bij verdere escalatie kan een ander vitaal belang in het geding 
komen, namelijk de territoriale integriteit. De Nederlandse 
territoriale integriteit is via de NAVO- en EU-verdragen verbonden 
aan die van de overige lidstaten. Als die wordt aangetast, bijvoor-
beeld omdat Rusland de Baltische staten bedreigt, moet Nederland 
meevechten. Blijkt deze verdragsrechtelijke vastgelegde solidariteit 
een dode letter te zijn, dan betekent dit het einde van de NAVO en 
mogelijk van de EU. Over de economische en veiligheidspolitieke 
gevolgen daarvan, ook in termen van sociale en politieke stabiliteit, 
kan niemand zich een voorstelling maken. 

Kortom, de effecten van de crisis zijn nu al merkbaar in Nederland. 
In sommige sectoren hakken sancties en boycots er flink in, de 
economische vooruitzichten zijn onzekerder geworden en het 
consumentenvertrouwen loopt terug. Maar als politieke leiders 
verdere escalatie niet weten te voorkomen, kan behalve de 
economische veiligheid en de sociale en politieke stabiliteit ook  
de territoriale integriteit worden aangetast. Daarom is het van 
belang nadrukkelijker geopolitieke risico’s bij de Nationale 
Risicobeoordeling te betrekken. Dit betekent dat het besef moet 
ontstaan dat de geopolitieke ontwikkelingen grote invloed hebben 
op reeds geïdentificeerde veiligheidsrisico’s zoals de sociale 
stabiliteit en de voorzieningszekerheid van energie. Want geo- 
politieke ontwikkelingen kunnen de impact van bestaande risico’s 
vergroten, evenals de snelheid waarmee ze zich ontwikkelen.
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De puzzel past
 ■ Victor Jammers 

Lid Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland

Vier jaar geleden. Een zaal met vergaderende departementale 
ambtenaren. In een hoekje ontwikkelen we met de politie een 
nazorgmodel voor de nabestaanden van het vliegtuigongeluk in 
Tripoli.
Drie jaar geleden. We denken na over een nieuwe website. Moeten 
we wel of niet à la minute een rampenpagina live kunnen zetten? 
We besluiten het wel te doen.
Twee jaar geleden. De organisatiestructuur moet anders. We gaan 
van zes regio’s naar drie divisies.
Een jaar geleden. Is onze structuur voor crises en calamiteiten nog 
wel up-to-date? Jaarlijks krijgen we via de Meldkamers binnen en 
buiten kantooruren 1.200 oproepen voor onmiddellijke inzet. 
Kunnen we dat niet efficiënter organiseren?
Een half jaar geleden. Er vallen bijna krachttermen. Is in de nieuwe 
organisatie die per 1 januari 2014 van start is gegaan nu helder wie 
contact opneemt met wie bij een grootschalige calamiteit? Waar is 
dat schema met telefoonnummers?

Dan is het 17 juli 2014. Ik word onmiddellijk gewaarschuwd via  
de daarvoor afgesproken procedures. Diezelfde avond volgt het 
verzoek om vrijdagochtend 18 juli aanwezig te zijn in het Nationaal 
Crisis Centrum. Een verademing: er wordt veel efficiënter vergaderd 
dan vier jaar geleden. Ik beloof dat Slachtofferhulp Nederland 
samen met de stichting Impact het Informatie en Verwijs Centrum 
(IVC) zal maken. Dat we – net als na het vliegtuigongeluk in Tripoli 
- nabestaanden met onze casemanagers gaan ondersteunen nadat 
de slachtoffers geïdentificeerd zijn. Tot dat moment zijn de 
familierechercheurs van de politie aan zet. En ik beloof dat we 
medewerkers zullen leveren voor de psychosociale opvang bij de 
informatiebijeenkomst op maandag 21 juli.

De rampenpagina die in de website van Slachtofferhulp Nederland 
is ingebouwd, gaat nog diezelfde dag/avond live als het IVC  
www.vliegrampoekraine.nl. Samen met de stichting Impact vullen 
we deze website. Onze websitebouwers voegen er vier dagen later 
een besloten forum aan toe. De Nationaal Coördinator Terrorisme 
en Veiligheid laat het IVC onderwerpen aan tal van beveiligingstests. 
Een aantal manco’s kan snel gerepareerd worden. Sindsdien is de 
vormgeving van het IVC van week tot week verbeterd en zijn er aan 
het IVC nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Voor een volgende 
calamiteit (wat de hemel verhoede) is nu een sterk verbeterde 
rampenpagina op onze website beschikbaar.

De afgelopen jaren hebben de familierechercheurs van de politie 
intensief samengewerkt met onze casemanagers bij levensdelicten. 
Ze weten van elkaar wat ze kunnen. Drie dagen na de ramp wordt 
duidelijk dat de inzet van onze casemanagers niet kan wachten 

totdat het identificatieproces is afgerond. De politie wil dat zij 
onmiddellijk ingezet kunnen worden. We inventariseren de 
beschikbaarheid. Als er een korte opbouwperiode mag zijn, dan 
moet het lukken. In hoog tempo verzamelen we gespecialiseerde 
kennis via onder andere advocatuur, notariaat en Malaysia Airlines.

We leveren vijftig medewerkers voor de psychosociale ondersteu-
ning bij de informatiebijeenkomst op 21 juli. Bij de aankomst van 
de vluchten met stoffelijke resten in Eindhoven worden telkens 
enkele tientallen medewerkers ingezet. De samenwerking met de 
partners in het Operationeel Team loopt soepel.

De rampenpagina doet waar hij voor bedoeld is. De calamiteiten-
structuur functioneert goed. De vervanging van regio’s door divisies 
stroomlijnt de aansturing van de medewerkers. De communicatie-
structuur werkt. Binnen Slachtofferhulp Nederland zijn de stukjes 
van de puzzel op hun plaats gevallen. Het zou mooi zijn als het 
puzzelstukje “Slachtofferhulp Nederland” binnen de landelijke 
crisisstructuur geformaliseerd wordt. Alles met het doel om 
nabestaanden en slachtoffers van toekomstige calamiteiten 
optimaal te kunnen ondersteunen.
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Thema: WaTerVeiligheid

Waterveiligheid 
een door en door Nederlands thema
Zoals u heeft kunnen zien, staat het eerste deel van dit Magazine Nationale Veiligheid en 
Crisisbeheersing in het teken van de verschrikkelijke ramp met de MH17. Een tragische 
ervaring, waar mensen uit het hele veiligheidsveld bij betrokken waren. Ook de komende 
tijd zullen nog veel mensen in het veld intensief bezig zijn met de nasleep van deze  
gebeurtenis. Maar dit betekent allerminst, dat Nederland tegelijkertijd niet ook hard  
werkt aan andere vormen van crisisbeheersing.

Voor u ligt dan ook een special over waterveilig-
heid. Een door en door Nederlands thema. Onze 
geschiedenis is immers doordrenkt met de strijd 
tegen het water. Al voor onze jaartelling bouwden 
kustbewoners huizen op terpen om droge voeten 
te houden bij het rijzende tij. In de middeleeuwen 
polderden boeren, bestuurders en handelaren het 
drassige Westen van Nederland in. En nog niet zo 
lang geleden herrees zelfs een nieuwe provincie 
uit de Zuiderzee.

Onze band met het water is niet zonder gevaar. 
Iedereen kent natuurlijk de watersnoodramp  
uit 1953, maar ook in deze eeuw brachten 
overstromingen mensenlevens in gevaar en  
liep de schade in de miljoenen euro’s.

Alle reden dus voor de overheid om topfit te  
zijn als het gaat om waterveiligheid. Nederland  
is een veilige delta. Daar werken we hard aan.  
En belangrijker nog: dat doen we samen, als  
één overheid.

Op het moment lopen verschillende grote 
programma’s die het fundament van onze 
waterveiligheid op orde houden. Gefinancierd 
door het Deltafonds werken we in het Delta- 
programma aan een strategie voor de komende 
vijftig tot honderd jaar om onze voeten droog  
te houden. Vooruitkijken op zo’n lange termijn  
is uniek in de wereld.

Nederland richt zich daarbij op drie prioriteiten. 
Het voorkomen van overstromingen is en blijft  
de basis. Daarom versterken we dijken en geven  
we rivieren de ruimte om te overstromen. Zo 
kunnen ze de extra zware omstandigheden aan, 
die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het 
veranderende klimaat. Toch zullen onze dijken 

nooit zo sterk zijn, dat ze elke situatie aankunnen. 
Als de natuur haar krachten bundelt, komt het  
dus ook aan op een slimme ruimtelijke inrichting. 
Door daar nu al rekening mee te houden, zijn 
crises gemakkelijker te beheersen en zal de schade 
beperkter zijn. Tot slot hecht het kabinet veel 
waarde aan het op orde hebben van de crisis- 
beheersing. Daarom is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in het verbeteren van de organisatie-
kracht. Als een overstroming dreigt, is het 
belangrijk dat iedereen klaar staat en dat de 
crisisplannen klaar liggen. Om deze ontwikkeling 
verder te stimuleren stemde het Veiligheidsberaad 
onlangs in met de Strategische Agenda Versterking 
Veiligheidsregio’s met “water en evacuatie” als één 
van de prioriteiten.
De overheid en haar partners zorgen dus voor een 
infrastructuur die op orde is en voor crisisplannen 
die klaar liggen. 
Maar ook u zelf kunt iets doen. De OESO conclu-
deerde dit voorjaar dat burgers en bedrijven in 
Nederland zich onvoldoende bewust zijn van de 
risico’s van water. Terwijl het juist zo belangrijk  
is dat mensen en bedrijven weten wat ze moeten 
doen als een overstroming dreigt. Zelfredzame 
burgers zijn onmisbaar om de schade en 
slachtoffers in het geval van een overstroming  
te beperken. Veel informatie is te vinden op   
www.groteoverstromingen.onswater.nl. Vanaf 
oktober 2014 kan iedereen met deze website en 
een app informatie vinden over de maximale 
waterhoogte bij overstromingen. Ook wordt u  
de weg gewezen naar droge plekken, waar u kunt 
schuilen in het geval van watersnood. En als u NL 
Alert heeft ingeschakeld op uw telefoon, krijgt u 
automatisch bericht als een noodsituatie dreigt. 
Zo beschermen we ons met moderne middelen 
tegen eeuwenoude bedreigingen!

Ivo Opstelten  
Minister van Veiligheid en Justitie

Melanie Schultz-van Haegen 
Minister van Infrastructuur  
en Milieu 
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KNMI’14-klimaatscenario’s en meerlaagsveiligheid
Het klimaat speelt in Nederland als deltaland een belangrijke rol. Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is 
kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Met kustverdediging, dijken en infrastructurele projecten passen we 
ons zo goed mogelijk aan. Dat vraagt om grote investeringen met een lange levensduur en vaak een grote impact op de 
maatschappij. Daarom is het essentieel om ver vooruit te kijken. De klimaatscenario’s van het KNMI geven hierbij inzicht in 
het toekomstig klimaat van Nederland. In het concept van meerlaagsveiligheid kunnen de scenario’s in verschillende lagen 
gebruikt worden. 

 ■ Bernadet Overbeek 
KNMI

 ■ Marjolijn Haasnoot 
Deltares

 ■ Bart van den Hurk 
KNMI

De klimaatscenario’s van het KNMI 
geven aan welke klimaatveranderin-
gen in Nederland in de toekomst 
plausibel zijn. De KNMI ‘14-klimaat-
scenario’s laten een beeld zien van 
hogere temperaturen, een sneller 
stijgende zeespiegel, nattere 
winters, hevigere buien en grotere 
kans op droge zomers. 

De KNMI ‘14-klimaatscenario’s zijn 
bedoeld als instrument voor het 
inschatten van gevolgen van 
klimaatverandering of voor het 

ontwikkelen van strategieën voor adaptatie. Ze stellen gebruikers in 
staat klimaatverandering te betrekken in besluitvorming over de 
toekomst, ook al is het toekomstige klimaat onzeker. Organisaties  
in de publieke en private sector gebruiken voor hun lange termijn-
planning steeds vaker klimaatscenario’s om klimaatrisico’s te 
verkleinen en om eventuele kansen te benutten.

In het Nationaal Waterplan introduceert het Rijk de meerlaagsveilig-
heid-benadering. Hierin stelt het kabinet dat het “kiest” voor een 
duurzaam waterveiligheidsbeleid door in te zetten op “meerlaags-
veiligheid”. Deze benadering werkt in drie “lagen” aan onze 
bescherming door:
1) preventie van overstroming en beperken van gevolgen;
2) ruimtelijke inrichting;
3) rampenbeheersing. 

De KNMI-klimaatscenario’s kunnen in alle drie de lagen van de 
meerlaagsveiligheid gebruikt worden zij het op verschillende 
manieren. De scenario’s geven inzicht in het gemiddelde klimaat en 
de extremen van het toekomstig klimaat in Nederland. Daarmee 
kunnen zowel kansen als gevolgen van voor waterveiligheid 
relevante weersituaties worden ingeschat. Op basis daarvan kunnen 

we ons aanpassen aan de veranderde overstromingsrisico’s en 
zorgen dat de kritische grens voor klimaat een stukje hoger komt te 
liggen (Figuur 1). Het blauwe vlak in de figuur geeft aan waar we ons 
op aan kunnen passen.
Dat kan deels in de eerste laag: voorkomen – door de overstro-
mingskans te verkleinen met sterkere dijken, duinen en storm-
vloedkeringen – afgestemd op de klimaatextremen in de toekomst.
En deels in de tweede laag: beheersen – door de gevolgen te 
verkleinen door een duurzame ruimtelijke inrichting van ons  
land – bijvoorbeeld met een grotere waterbergingscapaciteit, 
afgestemd op de toekomstige neerslagtrend.

Figuur 1. Schematische weergave van een klimaat gerelateerde variabele (zoals stormen, 
neerslag en afvoeren) en de variabiliteit die we aan kunnen en een kritische grens 
waarboven adaptatie nodig is (aangepast van: Willows and Conell, UKCIP, 2003)

Ondanks de te nemen maatregelen, zijn overstromingen niet 
uitgesloten (figuur 1: pieken in het oranje gedeelte). Als onderdeel van 
de derde laag – crisisbeheersing - bieden de KNMI ‘14-klimaatscenario’s 
een kader om klimaattesten uit te voeren. Met behulp van fijnmazige 
klimaatmodellen kunnen gedetailleerde voorbeelden van mogelijk 
extreem weer in de toekomst in kaart worden gebracht. Deze voorbeel-
den illustreren goed hoe grillige weerbeelden kunnen leiden tot 
onvoorziene of extreme omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer 
verschillende extremen, zoals hoge rivierafvoeren en een flinke 
stormopzet samenvallen. Juist het samenvallen van (minder grote) 
extremen kan tot kritieke situaties leiden. Beleidsmakers en risicoana-
listen kunnen met deze situaties voorhanden “stress testen” uitvoeren 
om de impact te onderzoeken op het waterbeheersysteem, maar ook 
op het crisismanagement: hoe loopt het proces van alarmering tot 
evacuatie bij de gegeven kritieke weerssituaties in de toekomst?

www.klimaatscenarios.nl

http://www.klimaatscenarios.nl


Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 4 | 21

Nederland beter voorbereiden  
op overstromingen
Veiligheidsregio’s moeten samen met gemeenten en waterschappen veel meer aandacht besteden aan het beperken  
van de gevolgen van een eventuele overstroming. Ondanks de bescherming door dijken zijn we, als het echt fout gaat, 
onvoldoende voorbereid om de schade en het aantal slachtoffers te beperken. Dat is de kern van het advies over 
meerlaagsveiligheid dat de Adviescommissie Water in juli aan de Minister van IenM heeft gegeven. 

Preventie tegen overstromingen is voor een deltagebied als 
Nederland essentieel. Nederland is toonaangevend als het gaat om 
sterke dijken, kustbescherming en maatregelen om de rivieren meer 
ruimte te geven. Een overstroming is echter niet uit te sluiten. We 
moeten daarom ook goed voorbereid zijn op de situatie dat het toch 
een keer misgaat. Een overstroming heeft enorme gevolgen in 
termen van slachtoffers, economische schade en emotionele schade 
bij betrokkenen, die lange tijd kunnen doorwerken. Met een goede 
rampenbeheersing en maatregelen in de ruimtelijke ordening 
kunnen die gevolgen worden beperkt. Dit vraagt om veel extra 
inzet, ook van de veiligheidsregio’s als belangrijke spelers bij de 
voorbereiding op overstromingen. 

De commissie vindt dat gemeenten samen met waterschappen en 
veiligheidsregio’s meer gebiedsgerichte kennis moeten ontwikkelen 
over de gevolgen van overstromingen. Vooral over de fase van 
herstel na een overstroming weten we nog te weinig. Dit is in veel 
gebieden nog een blinde vlek. Hoe groot de ontwrichting is na een 
overstroming verschilt per gebied en is onder andere afhankelijk 
van de duur van een overstroming. Zo zal in de IJsselvallei het water 
na een overstroming vrij snel weer verdwijnen, terwijl in dieplig-
gende polders zoals Flevoland het water vele maanden in het gebied 
zal blijven staan. Veiligheidsregio’s hebben een coördinerende rol 
in de fase na de overstroming bij vragen als waar en wanneer 
mensen weer terug kunnen, hoe dat gaat en wie dat regelt.

Veiligheidsregio’s moeten daarnaast hun kennis over de potentiële 
omvang van de ontwrichting na een overstroming gebruiken om 
burgers en bedrijven hiervan bewust te maken. Dit zal het besef 
doen vergroten dat het belangrijk is om goed voorbereid te zijn op 
een overstroming.

De bijdrage van de veiligheidsregio’s voor, tijdens én na een ramp is 
geen vrijblijvende. De commissie wil een vorm van periodieke 
visitatie bij de veiligheidsregio’s introduceren om de kwaliteit van 
de crisisbeheersing bij overstromingen in de komende jaren te 
verbeteren. Ook de deltacommissaris kan met zijn jaarlijkse 
rapportage over het Deltaprogramma aandacht besteden aan de 
voortgang van het verbeteren van rampenplannen en daarmee 
stimuleren dat de rampenbeheersing bij overstromingen op orde 
wordt gebracht.

Veiligheidsregio’s hebben verder een rol te vervullen in het 
ruimtelijk domein. Zij moeten in hun rampenplannen rekening 
houden met de feitelijke ruimtelijke situatie en adviseren over de 
invloed van ruimtelijke ontwikkelingen op de rampenbeheersing. 
Daarbij kunnen ze in beeld brengen hoe aanpassing van de 
ruimtelijke inrichting kan helpen om risico’s te verkleinen. Om dit 
betaalbaar te houden, kunnen de ruimtelijke aanpassingen in de 
komende decennia worden gerealiseerd door ze te koppelen aan 
bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen.
De samenhang van rampenbeheersing met het ruimtelijk domein is 
nog lang niet overal in beeld. Een positief voorbeeld heeft de 
commissie in Zwolle gezien waar de veiligheidsregio is betrokken 
bij de aanleg van een waterkerende geluidswal waardoor bij een 
overstroming meer tijd ontstaat om te evacueren. Ook in Dordrecht 
is de veiligheidsregio nauw betrokken bij de planvorming van de 
gemeente voor een zelfredzaam eiland.

De voorbereiding van Nederland op een overstroming moet niet 
alleen een kwestie zijn van meer samenwerking en kennisuitwisse-
ling. Voor het daadwerkelijk water robuuster maken van Nederland 
is een minder vrijblijvende aanpak noodzakelijk. Daarom pleit de 
commissie voor het stellen van resultaatseisen voor de veiligheids-
regio’s, voor het blijvend wettelijk verankeren van de watertoets en 
voor het opstellen van specifieke bouwregelgeving in kwetsbare 
gebieden.

 ■ ir. J. (Hans) van der Vlist 
Voorzitter Adviescommissie Water
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Kleine kansen – grote gevolgen
Slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting als focus voor waterveiligheidsbeleid

 
Overstromingen door weersextremen zijn in Europa aan de orde van de dag. Hoewel Nederland een hoog veiligheids- 
niveau heeft, zijn overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten, zo onderkent ook de Minister 
van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat in zijn studie “Kleine kansen  
– grote gevolgen” zien dat er concrete mogelijkheden zijn om het aantal slachtoffers en de maatschappelijke  
ontwrichting bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden  
in het waterveiligheidsbeleid tot nog toe nauwelijks benut. 

 ■ Willem Ligtvoet en Joost Knoop 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

De afgelopen twee jaar heeft het PBL op verzoek van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (IenM) uitgezocht welke mogelijk- 
heden er zijn om de aantallen slachtoffers te beperken en de 
maatschappelijke ontwrichting tegen te gaan.

beperkeN aaNtalleN slachtoffers eN  
maatschappelijke oNtwrichtiNg 
Sinds de overstroming in 1953 staat in het Nederlandse waterveilig-
heidsbeleid het beperken van de kans op overstromingen centraal. In het 
Nationaal Waterplan van 2009 kondigde het toenmalige ministerie 
van Verkeer en Waterstaat echter een verandering in het waterveilig-
heidsbeleid aan, met als kern “nieuwe normen op basis van 
overstromingskansen”, aandacht voor “het beperken van  
slachtoffers en schade bij een mogelijke overstroming” en  
“het bevorderen van herstel na de overstroming”.

In haar “Aprilbrief 2013 Koersbepaling waterbeleid” bevestigde de 
Minister van IenM dat de risicobenadering het nieuwe uitgangspunt 
is voor een waterveiligheidsbeleid met aandacht voor zowel de kans 
óp, als de gevolgen ván een overstroming. Het doel van dit nieuwe 
waterveiligheidsbeleid is “de bescherming van burgers en het 
voorkomen van maatschappelijke ontwrichting”. 

Het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting als een leidend 
principe is een nieuw concept in het waterveiligheidsbeleid. 
“Maatschappelijke ontwrichting” is echter een breed begrip.  
In de beleidsbrief verwoordt de minister het als “grote economische 
schade”, “grote groepen slachtoffers” en “bescherming vitale en 
kwetsbare infrastructuur”. In de wetenschappelijke literatuur  
wordt het begrip echter breder ingevuld. Op verzoek van het 
ministerie van IenM heeft het PBL het begrip daarom nader 
uitgewerkt.

fysieke eN sociaal psychologische aspecteN
In de PBL-studie Kleine kansen – grote gevolgen koos het PBL ervoor de 
Nationale Risico Beoordeling (NRB-methodiek van de Strategie 
Nationale Veiligheid) als handvat te gebruiken om het begrip 
“maatschappelijke ontwrichting door overstroming” te karakterise-
ren. De NRB-methodiek is ontworpen om de impact van een groot 
aantal verschillende typen rampen onderling te kunnen vergelijken. 
Binnen deze methodiek is de impact van een ramp of dreiging  
een gewogen optelsom van de impact op vijf zogenoemde  
“vitale belangen”: 1) territoriale veiligheid, 2) fysieke veiligheid,  
3) economische veiligheid, 4) ecologische veiligheid en 5) sociale  
en politieke stabiliteit. Figuur 1 geeft een overzicht van de NRB-
criteria en de termen die het PBL heeft gebruikt om de maatschap-
pelijke ontwrichting door overstroming te karakteriseren. Daarbij 
hebben we, waar mogelijk, aangesloten bij herkenbare elementen 

Slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting als focus voor het waterveiligheidsbeleid

Kleine 
kansen – 
grote 
gevolgen
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in het voorgenomen waterveiligheidsbeleid en bij opties om dit 
beleid aan te passen of uit te breiden.
In de beleving van burgers wegen de aantallen slachtoffers vrijwel 
altijd zwaarder dan (herstelbare) economische schade. Het fysieke 
effect op de mens wordt in de NRB-methodiek gekwalificeerd in 
termen van aantal doden, gewonden en getroffen. In deze methodiek 
wordt dit effect zwaarder gewogen dan de economische schade. 

“Aantasting internationale positie” en “aantasting democratische 
rechtstaat” zijn andere aspecten die worden meegenomen in de 
NRB-methodiek. Voor Nederland kan het optreden van een grote 
overstroming mogelijk tot een verlies aan internationale prestige 
leiden: het beeld van Nederland als veiligste delta van de wereld kan 
erdoor worden ondergraven en zo consequenties hebben voor de 
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor internati-
onale bedrijven. Uit het onderzoek van Ten Brinke (2014) komt 
echter naar voren dat overstromingen in andere Europese landen 
vrijwel geen invloed hebben op hun internationale positie. Ook 
lijkt de democratische rechtstaat door een overstroming niet te 
worden aangetast. Voor onze studie waren deze aspecten dan ook 
minder van toepassing. 

beperkeN maatschappelijke oNtwrichtiNg:  
coNcrete opties 
Het “tegengaan van maatschappelijke ontwrichting” vereist een 
strategie die het gehele traject omvat van vóór (preventie, voorberei-
ding), tijdens (rampenbeheersing) en ná een overstroming (hulpver-
lenings- en hersteltraject). Het vraagt om een samenhangend beleid 
dat zich richt op zowel de fysieke als de sociaalpsychologische 
aspecten.

Het verlies van dierbaren en grote aantallen slachtoffers gelden als 
het meest ontwrichtende gevolg van rampen, zoals we helaas 
onlangs ook met de MH17-ramp hebben kunnen ervaren. Onze 
studie geeft het waterveiligheidsbeleid vier concrete handvatten om 
de aantallen slachtoffers bij watersnoodrampen te beperken en zo 
maatschappelijke ontwrichting tegen te gaan:

1. Stem nieuwe veiligheidsnormen ook af op de mogelijke aantallen 
slachtoffers, in combinatie met de inzet van doorbraakbestendi-
ger dijken. Het gebiedsgericht aanpassen van de evacuatiestrate-
gie (in veiligheid zien te komen in het eigen gebied) en – daar 
waar nodig – het creëren van extra vluchtplaatsen zijn hierbij 
belangrijke aanvullende opties. Hierdoor kunnen de maximale 
aantallen slachtoffers met vele duizenden afnemen.

2. Zorg dat vitale functies (zoals de energie- en drinkwatervoorzie-
ning, transport- en ICT netwerken) op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau minder kwetsbaar zijn voor rampen. Dit vergroot 
de handelingsopties voor burgers en het herstelvermogen van de 
samenleving. 

3. Zorg voor herstelplannen voor ná een overstroming. 
Herstelplannen kunnen de overlevingskansen van getroffenen 
na een overstroming sterk vergroten, de mogelijk lange nasleep 
van overstromingen beperken en daarmee het herstel 
bevorderen. 

4. Zorg voor heldere overheidscommunicatie over de daad- 
werkelijke overstromingsrisico’s in verschillende regio’s  
en handelingsopties in geval van een overstroming. 

Het aanpassen van de dijken en de ruimtelijke inrichting (vlucht-
plaatsen) en het minder kwetsbaar maken van vitale functies voor 
overstromingen duurt lang; het gaat hierbij om decennia. Daar staat 
tegenover dat de overheid al op korte termijn per gebied de 
evacuatiestrategieën kan aanpassen, het mogelijk nut van herstel-
plannen kan onderzoeken en een communicatiecampagne kan 
starten. Deze inspanningen kunnen al op afzienbare termijn 
concreet bijdragen aan het tegengaan van de maatschappelijke 
ontwrichting, mocht zich een overstroming voordoen. 

In haar brief van 4 juni 2014 aan de Tweede Kamer geeft de minister 
aan een groot aantal van onze handreikingen over te nemen. Ze 
verwacht concrete voorstellen vanuit het Deltaprogramma voor de 
aanscherping van de normen op basis van grote aantallen slachtof-
fers en kondigt aan de evacuatiestrategie aan te passen en nut en 
noodzaak van herstelplannen te gaan onderzoeken. Of ook de 
doorbraakbestendiger dijken er komen, blijft onduidelijk. 
Daarnaast gaat het kabinet afspraken maken met lagere overheden 
en sectoren om voor 2050 de ruimtelijke inrichting, vitale functies 
en infrastructuur minder kwetsbaar te maken. 

Termen voor fysieke en sociaalpsychologische aspecten maatschappelijke ontwrichting

Bron: NRB 2009; PBL
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Figuur 1. Overzicht van de NRB-criteria en de termen die het PBL heeft gebruikt om de 
maatschappelijke ontwrichting door overstroming te karakteriseren. Op de impact van 
overstroming toegesneden termen voor fysieke en sociaalpsychologische aspecten van 
maatschappelijke ontwrichting (buitenste ring), geordend naar de criteria van de NRB 
(middelste ring).
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Een nieuw Deltaplan voor de 21e eeuw

 ■ Wim Kuijken 
Deltacommissaris

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2015 gepresenteerd met 
daarin een stevig programma voor 30 jaar, waarmee in totaal  
20 miljard euro is gemoeid: een nieuw Deltaplan voor de 21e eeuw. 
Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat Nederland rond het 
midden van deze eeuw fysiek zo robuust en veerkrachtig is 
ingericht, dat onze mensen en economie goed beschermd blijven 
tegen het water en we de extreme klappen van het klimaat kunnen 
opvangen. Reageren op rampen deden we altijd al wel. Nog geen 
100 jaar geleden overstroomde het land rond de Zuiderzee. De 
laatste ramp met veel slachtoffers vond ruim 60 jaar geleden 
plaats in het Zuidwesten van ons land. En nog geen 20 jaar 
geleden ging het bijna mis bij de grote rivieren. Rampen of 
bijna-rampen die leidden tot iconische waterwerken als de 
Afsluitdijk en de Oosterscheldekering en tot het programma 
Ruimte voor de Rivier, dat nog gaande is. De overheid reageerde 
steeds meteen en met forse inzet om te voorkomen dat zo’n  
ramp nog eens zou gebeuren. “Veiligheid bieden” is immers een 
kerntaak van de overheid. Territoriale veiligheid, sociale veilig-
heid, maar bovenal ook fysieke veiligheid. Zonder die veiligheid 
geen welvarende samenleving.

Maar nu, in het licht van de gevolgen van de verandering van het 
klimaat, het groter aantal inwoners en de hogere economisch 
waarde die beschermd moeten worden, doen zich nieuwe vragen 
voor. Hoe kun je als overheid vooruitlopen op rampen die je nog 
niet kent? Dat was de vraag die ons voorlag toen we in 2010 aan deze 
taak begonnen.

Ruim 4 jaar later hebben we een breed scala aan interessante en 
creatieve oplossingen voor die vraag bedacht en liggen we goed op 
schema, precies volgens de lijnen van het kabinetsstandpunt op het 
advies van de commissie Veerman: een aanpak vaststellen, samen 
de feiten verzamelen en analyseren, mogelijke oplossingen 
bedenken voor de knelpunten en opgaven, daaruit de kansrijke 
destilleren - en nu dan: de voorkeuren voorleggen.

Daarbij is het van belang te zorgen voor een zo groot mogelijk 
draagvlak bij de betrokken overheden en bij maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en burgers. De beslissingen en voorkeurstra-
tegieën moeten van hún zijn. Samen de nationale doelen realise-
ren, dwars door het huis van Thorbecke heen, programmatisch 
georganiseerd. Want als iedereen vindt dat dit de beslissingen en de 
voorkeuren zijn waartoe we moeten komen dan is de kans het 
grootst dat die beslissingen en voorkeuren ook politiek haalbaar 
zijn. 
Daarnaast moeten de voorstellen van onbetwistbare kwaliteit zijn. 
Onafhankelijke wetenschappers hebben alle voorstellen bestudeerd 
en beoordeeld.

We kennen de richting van de klimaatverandering, maar we kennen 
niet de snelheid en de precieze omvang. Essentieel in onze 
werkwijze is daarom de adaptieve aanpak. Het systeem moet zich 
soepel aanpassen aan de omstandigheden. We moeten zorgen dat 
we elke denkbare maatregel, groot of klein, steeds dan kunnen 
nemen als het nodig blijkt. We zien dat bijvoorbeeld nu al bij de 
zandsuppleties voor de kust: eerder dan gedacht blijken die nodig te 
zijn, omdat onze bescherming daar een forse impuls nodig heeft. 
Nuchter en alert.

Een essentieel onderdeel van de werkwijze binnen het 
Deltaprogramma, is bij het opstellen van de lange termijnvisie 
verder te kijken dan alleen de veiligheid. Wat speelt er in dit gebied 
nog meer op het terrein van natuurbehoud, recreatie, stedenbouw, 
economische functies? Door samen op te trekken met een 
gezamenlijk oog op de toekomst, kunnen we op veel terreinen 
voordeel behalen.

Daarnaast kiezen we voor “meerlaagsveiligheid”: preventie, een 
aangepaste ruimtelijke inrichting en een adequate, goed voorbe-
reide rampenbestrijding. Deze zogenaamde derde laag is cruciaal, 
want hoe goed we ook beschermd zijn, we blijven kwetsbaar als 
delta.
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Overzicht Deltabeslissingen

We wachten niet af, maar 
nemen maatregelen om 

een volgende 
watersnoodramp 
te voorkomen.

Op sommige plekken 
geven we onze 
rivieren de ruimte.

We verhogen, verbreden en verstevigen de dijken 
op cruciale plaatsen.

In het IJsselmeer wordt het waterpeil �exibel. 
Zo is er genoeg zoet water beschikbaar en kan 
een teveel aan water naar zee worden 
weggepompt.

Onze steden en dorpen bereiden zich voor 
op het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld 
door voldoende waterberging en meer 
groen in de stad.

15 tot 20 procent van onze economie is aankelijk van zoet 
water. We zorgen dat het beter vastgehouden en verdeeld 
            wordt, zodat er minder snel tekorten zijn.

We zorgen dat 
belangrijke gebouwen 
en gebieden extra goed 
beschermd zijn.

Het is onzeker hoe snel het 
klimaat verandert. We 
willen op tijd voorbereid 
zijn en starten nu.

AgrariërParticulier Industrie

In de Rijn-Maasdelta blijven 
we maatregelen nemen, zodat 
het veilig is bij storm op zee en 
bij hoogwater op de rivieren.
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Het terugdringen van overstromingsrisico’s 
is een zaak van ons allemaal
In het kader van het Deltaprogramma is nieuw waterveilig-
heidsbeleid ontwikkeld. Beleid gestoeld op een andere 
benadering dan voorheen, namelijk een risicobenadering. 
Een logische ontwikkeling, omdat onze kennis de afgelopen 
jaren flink is toegenomen. Maar wat betekent deze nieuwe 
benadering eigenlijk en wat gaan gemeenten, provincies, 
waterschappen, crisisorganisaties en burgers ervan merken? 

risicobeNaderiNg waterVeiligheid
Het huidige waterveiligheidsbeleid dateert grotendeels uit de jaren 
zestig. Sindsdien is het aantal mensen en de economische waarde 
achter de dijken sterk toegenomen. Door de jaren heen hebben we 
bovendien meer kennis vergaard. We weten meer over de sterkte 
van de dijken. En over de manieren waarop een dijk kan door- 
breken. We weten ook beter wat de mogelijke gevolgen zijn van  
een overstroming. In een gebied waar veel mensen wonen in een 
laaggelegen polder, daar loopt het water heel snel en diep de polder 
in. Dat zijn gevaarlijke plekken. Andere gebieden zijn veiliger, daar 
loopt het water bijvoorbeeld langzaam een ondiepe polder in. 
Dankzij computersimulaties kunnen we deze verschillen nu heel 
goed berekenen. We weten nu veel beter waar de risico’s groot zijn 
en kunnen daardoor gerichter investeren in onze dijken. Deze 
inzichten passen we toe in onze nieuwe aanpak. Daarbij kijken we 
naar risico’s, dus zowel naar de kans op een overstroming, als naar 
de mogelijke gevolgen. We hebben hiermee drie doelen voor ogen.

1. De kans om te overlijden als gevolg van een overstroming mag 
nooit groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar, dat is 0,001%. 
Hiermee krijgt iedereen in Nederland ten minste een zelfde 
beschermingsniveau.

2. Het zoveel mogelijk voorkomen van grote aantallen slachtoffers 
en grote economische schade door een overstroming.

3. Meer bescherming bieden op plaatsen waar uitval van vitale 
infrastructuur – zoals elektriciteit- en gasvoorziening – grote 
gevolgen met zich mee kan brengen.

Deze doelen vertalen we naar eisen voor dijken. Die eisen worden  
in de vorm van nieuwe normen vastgelegd in de wet. 

dijkeN toetseN aaN Nieuwe eiseN
Op dit moment beoordelen de waterbeheerders iedere 12 jaar alle 
dijken, dammen en duinen in ons land. Op basis van deze toetsing 
worden maatregelen geprogrammeerd. De nieuwe toets ronde start 
in 2017. We zullen het toets instrumentarium dat we daarbij gebrui-
ken aanpassen aan de nieuwe manier waarop we naar waterveiligheid 
kijken en de nieuwe eisen die we geformuleerd hebben voor dijken.

We weten dat, ook met het toepassen van de nieuwe normen, het 
beschermingsniveau in sommige gebieden in ons land nu al voldoende 
is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de kust en de Zuidwestelijke Delta. Een 
gebied dat grofweg start onder Rotterdam, de provincie Zeeland en 
delen van Noord-Brabant beslaat en loopt tot de Belgische grens. Na de 
watersnoodramp van 1953 is hier veel gebeurd. Daarom wordt het 
gewenste beschermingsniveau nu al op veel plekken bereikt. Dat wil 
niet zeggen dat er in die regio’s geen aandachtsgebieden zijn en dat er 
de komende jaren niets hoeft te gebeuren. We zorgen dat daar de 
dijken goed worden onderhouden, zodat ze veilig blijven.

Er zijn echter ook gebieden waar het beschermingsniveau omhoog 
moet. Dat geldt bijvoorbeeld voor het rivierengebied (onder andere 
IJssel, Maas, Rijn, Waal), voor delen van Rijnmond-Drechtsteden en 
voor Almere. Neem bijvoorbeeld het gebied Rijnmond-Drechtsteden: 
de regio rond Rotterdam en Dordrecht. In dit gebied wordt de 
waterhoeveelheid vanuit het westen beïnvloed door de zee en vanuit 
het oosten door de waterafvoer van rivieren. Als de stormvloed- 
keringen sluiten en er tegelijk via de grote rivieren veel regenwater  
uit Duitsland en België wordt aangevoerd, kan in dit gebied een 
gevaarlijke situatie ontstaan. Bovendien wonen er in het gebied veel 
mensen en zijn er veel bedrijven. Er zijn hier verschillende locaties 
waar het beschermingsniveau nu onvoldoende is, zoals in Zuid-
Holland-zuid, Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Hier zijn 
maatregelen nodig.

ruimte eN water combiNereN
Het voorkomen van een overstroming door sterkere dijken of meer 
ruimte voor de rivier blijft in het nieuwe beleid voorop staan. Op 
enkele locaties is het relatief kostbaar of maatschappelijk ingrijpend 

 ■ Peter Heij 
Directeur-generaal Ruimte en Water 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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om het gewenste beschermingsniveau alleen met stevige dijken en 
duinen te bereiken. In die specifieke gevallen onderzoeken we of 
het mogelijk is het gewenste beschermingsniveau te bereiken via 
maatregelen in de ruimtelijke inrichting of in de rampenbeheer-
sing. Het Eiland van Dordrecht, IJssel-Vechtdelta en Marken zijn  
hier voorbeelden van. In deze drie gebieden vinden momenteel 
verkennende onderzoeken plaats naar mogelijkheden om verschil-
lende maatregelen te combineren. Voor dit type oplossingen is 
nauw overleg tussen de verschillende overheden in het gebied 
noodzakelijk. 

Van provincies en gemeenten wordt verwacht dat ze in hun 
toekomstige plannen water en ruimte meer gaan combineren.  
Zo kunnen ze mogelijke schade bij overstromingen beperken en 
ervoor zorgen dat het bebouwd gebied minder kwetsbaar wordt 
voor extreme weersituaties. Door klimaatverandering ontstaat 
namelijk steeds vaker schade door hitte, extreme droogte en 
extreme regenbuien. Afgelopen zomer hebben we dat in sommige 
delen van ons land weer ondervonden. Plaatsen als Alphen aan  
de Rijn en Kockengen stonden enkele dagen onder water. Om hier 
beter op voorbereid te zijn, moeten we de ruimtelijke inrichting  
van ons land afstemmen op extreme weersituaties. 

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in het 
Deltaprogramma voor ruimtelijke adaptatie een gezamenlijke ambitie 
geformuleerd. Klimaatbestendig en water robuust inrichten zal uiterlijk 
in 2020 onderdeel zijn van het beleid en handelen van al deze partijen. 
De overheden doorlopen hiervoor, eventueel samen met maatschap-
pelijke organisaties en burgers, drie stappen: weten – willen – werken.
Weten: gevolgen van klimaatontwikkelingen in het (plan)gebied 
worden geanalyseerd.
Willen: het resultaat wordt omgezet in concrete doelen.
Werken: er wordt actie ondernomen om de doelen te bereiken. 

Het Rijk gaat zich ervoor inzetten om ook de nationaal vitale  
en kwetsbare functies, zoals de drinkwatervoorziening en de 

chemische industrieën, beter te beschermen tegen overstromingen. 
Allereerst wordt samen met de sectoren de kwetsbaarheid van de 
functies in kaart gebracht. Uiterlijk 2020 zal, indien nodig, beleid  
en regelgeving zijn vastgelegd. 

eVacuatieplaNNeN op orde
Overstromingen zijn, wat we ook doen, nooit helemaal uit te sluiten. 
Om adequaat te kunnen reageren bij een eventuele overstroming zijn 
rampenplannen van groot belang. Veiligheidsregio’s werken samen 
met andere overheden aan deze plannen. Overheden moeten niet 
alleen hun rampenplannen op orde hebben en houden, maar 
hierover ook goed communiceren met hun burgers. Bedrijven en 
burgers moeten zelf ook nadenken over de vraag: “Wat moet en kan 
ik doen als het mis gaat?”. Zij hebben hierin ook een eigen verant-
woordelijkheid. Via OnsWater.nl kunnen alle Nederlanders eenvoudig 
de mogelijke gevolgen van een overstroming in hun eigen buurt 
traceren door hun postcode of woonplaats in te voeren. Ook met 
behulp van de Landelijke Evacuatie Module (LEM) kan elke inwoner 
zich in de toekomst voorbereiden op een overstroming. De veilig-
heidsregio’s werken komend jaar toe naar concrete initiatieven, zodat 
burgers tot op postcodeniveau weten wat ze in het geval van een 
overstroming moeten doen. 

de Nieuwe aaNpak sameN uitVoereN 
Met het nieuwe waterveiligheidsbeleid stellen we nieuwe normen  
op voor de dijken en duinen, benutten we de mogelijkheden in de 
ruimtelijke inrichting en stellen we goede evacuatieplannen op. Dat 
lukt alleen als we het samen doen, dus Rijk, provincies, gemeenten, 
waterschappen, sectoren, maatschappelijke organisaties en burgers. 
Door ieder onze rol te nemen op het gebied van waterveiligheid zijn 
we goed voorbereid voor het geval het toch mis gaat. Daarmee blijft 
Nederland de veiligste delta van de wereld en houden we onze 
internationale naam op het gebied van waterveiligheid hoog. 

Meer over het nieuwe waterveiligheidsbeleid is te lezen op  
www.deltaprogramma.nl 

http://www.deltaprogramma.nl
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Intensief samenwerken is cruciaal
Samenwerkende crisispartners vinden elkaar steeds beter bij rampenbeheersing

De rampenbeheersing bij watercrises vraagt om een intensieve en gezamenlijke voorbereiding. De Stuurgroep 
Management Watercrises en Overstromingen (SMWO), door het kabinet ingesteld om te zorgen dat Nederland beter is 
voorbereid op grote watercrises, vormt hierbij de verbindende schakel tussen de waterkolom en de algemene kolom.  
Er zijn al goede stappen gezet en partijen weten elkaar steeds beter te vinden. De uitwerking van de vraagstukken rond 
water en evacuatie zal de komende jaren echter nog veel inzet vragen van onze crisisorganisaties. Door een betere 
informatievoorziening moet ook de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven toenemen.

 ■ mr. ing. J.H. Dronkers 
DG Rijkswaterstaat als voorzitter SMWO

waterbewustzijN
Nederland is de best beveiligde delta van de wereld. Met de door 
onze eeuwenlange strijd tegen het water opgebouwde kennis en 
ervaring zijn we toonaangevend in de wereld. Niet voor niets prees 
in maart de OESO het Nederlandse waterbeleid. In haar rapport 
“Water Governance in the Netherlands” gaf zij aan dat ons water- 
beleid toekomstbestendig en toonaangevend is. Zoals in het 
voorwoord van de ministers van VenJ en I&M al is gemeld, consta-
teerde de OESO echter ook iets anders: Nederlanders kampen met 
een chronisch gebrek aan waterbewustzijn. We weten amper wat  
de risico’s op overstromingen zijn en wat we moeten doen als het 
onverhoopt toch een keer misgaat in dit land. 

wake-up-call
De minister en haar partners in de waterwereld vinden een “wake-up-
call” hard nodig. Daarom is de nieuwe publiekscommunicatie- 
strategie “Ons Water” gestart. Een strategie van de Rijksoverheid, 
waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven samen.  
Elders in dit magazine omschrijft Klaas Kosters een onderdeel van 
deze strategie: de Module Evacuatie Grote Overstromingen (MEGO) 
die op 28 september verschijnt. Deze module wordt een belangrijk 
hulpmiddel voor de bewustwording bij burgers zodat zij weten wat  
ze kunnen doen wanneer we onverhoopt toch met een grote 
overstroming te maken krijgen.

rampeNbeheersiNg
Bij een bovenregionale watercrisis is een groot aantal partijen 
betrokken. In het belang van onze burgers moeten deze partijen  
– zeker tijdens een crisis – als één overheid optreden. Dit vraagt om 
goede voorbereiding en intensieve samenwerking. De kerntaak van 
het SMWO is dan ook het verbinden van de verschillende partijen en 
het verbeteren van deze samenwerking. Het unieke aan de SMWO is 
dat ze juist op landelijk niveau de verbinding legt tussen de water- 
kolom en de algemene kolom. De kabinetsspeerpunten “Centrale 
doelstelling Water & Evacuatie” en “het bevorderen van de zelf- 
redzaamheid van burgers en bedrijven” zijn daarom bij de  
SMWO belegd.

sameNwerkeNde partNers bij eeN watercrisis
Samenwerking van partners tijdens een crisis moet beginnen bij een 
reguliere samenwerking. Alle organisaties die betrokken zijn bij de 
bestrijding van watercrises zijn daarom bij de SMWO aangesloten. 
De betrokken partners bij de SMWO zijn dan ook: de ministeries van 
Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie, Economische Zaken 
en Defensie, de veiligheidsregio’s en Veiligheidsberaad, de 
waterschappen en Unie van waterschappen, Rijkswaterstaat en  
het KNMI. Door een goede voorbereiding weten de partners elkaar 
tijdens een crisis snel te vinden en begrijpen ze elkaar. De crisis- 
bestrijding en de opschaling moeten een logische keten zijn die 
aansluit bij het reguliere werk van onze organisaties. Aan de basis 
moeten we ervoor zorgen dat afstemming in het klein, tussen  
twee partners, goed verloopt. Voor de aanpak van een complexe 
bovenregionale watercrisis is de gezamenlijke informatievoorzie-
ning vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) 
essentieel. 

De aanpak van een crisis vraagt om heldere lijnen en daadkrachtig 
optreden waarbij alle betrokken partijen, ruim 50 landelijke en 
regionale organisaties, elk met hun eigen beheersgebied en hun 
eigen autonome bestuurlijke organen, moeten staan voor hun 
taken.

wat doet de smwo?
Tijdens crises heeft de SMWO geen directe rol. Wel is de SMWO  
dé autoriteit bij de voorbereiding op een eventuele watercrises  

Gregor Servais Fotografie
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en vraagt hierbij van de crisispartners wederzijds respect en een 
gezamenlijk commitment ten aanzien van taken en bevoegdheden. 
De SMWO zorgt daarbij voor het aanjagen van de gewenste 
ontwikkelingen. In een strategische agenda hebben de betrokken 
partijen hun gezamenlijke doelen en ambities vastgelegd om 
richting te geven aan de verbetering van het crisismanagement  
in de komende jaren. De werkwijze hangt af van het onderwerp.  
We informeren, motiveren of spreken elkaar aan. Projecten die 
gezamenlijk zijn afgesproken, zoals bijvoorbeeld de Module 
Evacuatie Grote Overstromingen (MEGO), worden vanuit de  
SMWO als opdrachtgever aangestuurd.

VisieoNtwikkeliNg eN eeN gezameNlijke koers
De koers die de SMWO voorbereidt, ontslaat de betrokken organisa-
ties natuurlijk niet van hun eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de opgestelde ambitienotitie voor de 
vraagstukken rond water en evacuatie. Nu het Veiligheidsberaad hier 
zijn commitment aan heeft gegeven, vraagt het om een keuze vanuit 
alle betrokken veiligheidsregio’s hier concreet uitvoering aan te 
geven.
Een ander voorbeeld is het door de SMWO vastgestelde model 
samenwerkingsconvenant crisismanagement. Op basis hiervan 
zullen eind 2014 alle veiligheidsregio’s, waterschappen en 
Rijkswaterstaat onderling concrete samenwerkingsafspraken 
hebben gemaakt. 
Hans Oosters beschrijft elders in dit magazine de visie van de 
waterschappen op crisisbeheersing. Deze visie is vastgesteld en 
uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma. Die inspanning past 
prima in de gezamenlijk afgesproken koers en verdient zeker 
waardering.

resultateN
Behalve de bovengenoemde resultaten wil ik ook andere producten 
die de SMWO heeft gerealiseerd niet onbenoemd laten:
• landelijke overstromingsoefening in 2012;
• gezamenlijk OTO-programma Overstromingsdreiging 2014-2018;
• jaarlijkse netwerkdag water, gericht op crisismanagement;
• instelling van de Landelijke Coördinatiecommissie 

Overstromingsdreiging (LCO);

• vaststelling van het Landelijk Draaiboek Hoogwater en 
Overstromingen (LDHO). 
In het LDHO zijn afspraken gemaakt over de onderlinge 
informatie-uitwisseling en de afstemming over te nemen 
maatregelen en de communicatie. Het draaiboek is opgesteld 
door het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN), in 
samenwerking met de betrokken crisispartners. In 2014 is dit 
draaiboek in opdracht van de SMWO geactualiseerd.

uitdagiNgeN Voor de toekomst
Voor de gewenste ontwikkelingen heb ik als voorzitter van de SMWO 
de volgende heldere doelen voor ogen.
1. De betrokken crisisorganisaties voeren de “Projectopdracht 

Water en Evacuatie” uit. Dit leidt tot het maken van heldere 
resultaatafspraken en het verder intensiveren van de onderlinge 
samenwerking.

2. Voor effectief optreden tijdens een crisis is de informatievoor- 
ziening cruciaal. Het gedeelde beeld is dat we netcentrisch willen 
werken. Er zijn goede stappen gezet, maar we moeten nog wel 
doorpakken en zorgen dat die onderlinge informatiedeling snel 
van de grond komt.

3. Binnen onze organisaties is veel kennis aanwezig die nog 
onvoldoende wordt gedeeld. Naast het delen van kennis en  
best practices zullen de partners uit de algemene en de waterkolom 
gezamenlijk moeten trainen en oefenen. Samen zorgen voor een 
mogelijk snelle inzet bij watercrises in het buitenland zal daar 
zeker aan bijdragen.

4. Naast de samenwerking binnen de overheid zullen we ook de 
veerkracht van de samenleving moeten versterken. Mocht het 
toch misgaan, moeten burgers en bedrijven weten wat ze 
moeten doen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft 
recent met de start van de campagne “Ons Water” de aftrap 
gegeven die zelfredzaamheid te bevorderen.

Er ligt nog een stevige uitdaging het crisismanagement verder  
te versterken. Een intensievere samenwerking bij de rampen- 
beheersing draagt hieraan zeker bij.
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Wat niet weet, dat niet deert?

Van alle risico’s die we in Nederland lopen om een niet natuurlijke 
dood te sterven, is het overlijden als gevolg van een overstroming 
verreweg het grootst. Wanneer je het nieuws volgt en cijfers en 
statistieken tot je neemt, dringt deze werkelijkheid niet echt door. 
Risico’s van terrorisme, verkeersongelukken en rampen in chemi-
sche industrie komen met regelmaat in het nieuws en spreken meer 
tot de verbeelding. Dat er na 1953 geen slachtoffers meer in 
Nederland zijn gevallen als gevolg van een watersnood, is daar mede 
de oorzaak van. De investeringen in waterveiligheid hebben niet 
alleen sterkere dijken opgeleverd maar hebben ook bijgedragen aan 
het onuitgesproken vertrouwen dat de gemiddelde Nederlander 
heeft in de waterveiligheid. We liggen er geen seconde wakker van en 
nemen meewarig kennis van overstromingen in andere delen van de 
wereld. Hier zal dat zo’n vaart niet lopen. Dat het in Nederland 
daadwerkelijk goed geregeld is (mede doordat de zorg voor de 
waterveiligheid voor een belangrijk deel in vertrouwde en vaardige 
handen van de waterschappen is gelegd), werd dit voorjaar bevestigd 
in een lijvig rapport van de OESO “Water Governance in the 
Netherlands; fit for the future?”. Met zo’n schoolrapport wilde je 
vroeger als kind wel thuis komen. De tekst van het rapport lezend 
verandert het vraagteken achter het slot van de titel “fit for the 
future” vanzelf in een uitroepteken. Alhoewel. Op die ene uitzonde-
ring na dan. De verzamelde internationale OESO-onderzoekers uit 
onder andere Portugal, Frankrijk en Mexico hebben zich bij hun vele 
gesprekken in Nederland en hun literatuurstudie verbaasd over het 
gebrek aan bewustzijn bij de Nederlander over de plek waar wij 
wonen en de risico’s die daarmee zijn verbonden. En zo prijkte er  
op het zo mooie schoolrapport toch plotseling een onvoldoende. 
Nederland lijdt aan een “awareness gap”. Een gebrek aan bewustzijn 
dus. U en ik beseffen ons niet, wanneer we ‘s-avonds het moede 

hoofd op het kussen leggen, dat een veilige en rustige nachtrust in 
een land zo laag gelegen en zo omgeven en doorsneden met water 
allerminst vanzelfsprekendheid is. “Rare lui die Nederlanders” hoor 
je buitenlanders denken terwijl ze met enig afgrijzen de diepe 
polders achter smalle dijkjes aanschouwen. Waar komt dit struis- 
vogelgedrag van ons nu precies vandaan? Waterschappen en 
ingenieurs zien het graag als een blijk van groot vertrouwen in onze 
kennis en kunde en de wijze waarop waterbeheer een goed georgani-
seerde overheidstaak is. Psychologen wijzen erop dat mensen vooral 
bang zijn voor onverwachte risico’s die ze niet kennen. Zoals een 
enge man die plotseling uit de bosjes springt. Dat die kans statistisch 
gezien onvergelijkbaar veel lager is dan een watersnood of een 
verkeersongeluk, doet er in de risico-perceptie niet toe. Ofwel het  
is gewoon niet interessant: wat niet weet, dat niet deert. “Boeien” 
zouden mijn puberdochters bij dit onderwerp kunnen zeggen. Hoe 
het ook zij, het gebrek aan bewustzijn draagt eigenlijk één echt groot 
risico in zich en dat is gemakzucht die tot taakverwaarlozing leidt. De 
onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden Deltabeslissingen geven 
klip en klaar aan dat zo’n houding funest is in ons zo kwetsbare 
waterland. De veranderingen in het klimaat vragen juist om een 
groter bewustzijn van de risico’s die wij in toenemende mate lopen. 
Sterke dijken, verstandige keuzes in de ruimtelijke inrichting en een 
uitmuntende calamiteitenbestrijding vormen de ingrediënten die 
samen zorgen voor de basisveiligheid voor elke Nederlander. Deze 
basisveiligheid is een groot goed. Het schept verplichtingen voor 
waterschappen en gemeenten om daar continue aan te blijven 
werken. Dat kan alleen succesvol als die oer-Hollandse opgave  
meer in de hoofden en harten van ons allen komt.

Ons water; onze veiligheid!

 ■ Hans Oosters 
Dijkgraaf van het hoogheemraadschap  
van Schieland en de Krimpenerwaard 
Portefeuillehouder waterveiligheid en  
crisisbeheersing Unie van Waterschappen



Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014 - nr. 4 | 31

Evacuaties in het Deltaprogramma

 ■ Matthijs Kok 
Hoogleraar Waterveiligheid, TU Delft 
Directeur HKV-lijn in water

Wereldwijd vraagt water volop onze aandacht. Op veel plekken  
te veel water, maar op andere plekken weer te weinig. Ook in 
Nederland zagen we op de derde dinsdag van september volop 
belangstelling voor het “Deltaprogramma”, een programma over  
de watertoekomst van Nederland. Ruim vier jaar gelden zijn de 
Deltabeslissingen aangekondigd: ze zijn er – met een mooie strik 
van de regering er omheen. Het nieuwe toverwoord is “adaptief 
deltamanagement”. Wie kan daar nu op tegen zijn? Of heeft toch  
de ene criticaster gelijk, die aangeeft dat we daarmee gaan lijken  
op de kikkers die te laat doorkrijgen dat de temperatuur langzaam 
stijgt en daaraan ten onder gaan? 

Ik vind de oogst van het Deltaprogramma wel mooi, al had er naar 
mijn idee wel scherper nagedacht mogen worden hoe we mooie 
beslissingen tot uitvoering kunnen brengen en wat de beslissingen 
nu in de praktijk betekenen. Inderdaad: minder waterpraten, meer 
waterdenken. Als voorbeeld noem ik de beslissingen met betrek-
king tot waterveiligheid. Vanuit een nuchtere risicoanalyse is 
onderzocht of we de risico’s van overstromingen verder willen 
beperken of dat we het huidige niveau aanvaardvaar vinden.  
De eenduidige conclusie is: het is verstandig om de risico’s op  
de meeste plekken verder te beperken. Zo zijn de effecten van een 
overstroming vanuit de grote rivieren in het verleden onderschat, 
waardoor met name dit gebied een inhaalslag moet maken om de 
risico’s verder te beperken. 

Opvallend is dat voor het eerst een nieuwe norm voor overstromin-
gen is geïntroduceerd: de gemiddelde kans op overlijden moet in 
elke buurt kleiner zijn dan 10-5 per jaar. Deze norm kennen we al 
vanuit het beleidsterrein van externe veiligheid, al is daar de norm 
een factor 10 strenger (10-6 per jaar). Blijkbaar is het minder erg  
om te overlijden door een overstroming dan door een chemische 
fabriek ... Maar daar zit nog wel iets anders achter: het is orde  
5 miljard euro duurder om deze scherpere norm te realiseren (op 
een totaal bedrag van orde 15 miljard euro die de komende 30 jaar 
nodig zijn). De minister van I&M hanteerde overigens een ander 
argument: overstromingen zijn niet alleen man-made, maar vinden 
hun oorsprong in de natuur (maar overstromingen in Nederland 
vinden echter alleen plaats door falen van man-made constructies). 
Nu kan het overlijdensrisico op meerdere manieren worden 
beperkt: bijvoorbeeld door het verkleinen van de faalkans van de 
waterkering, door “horizontale” (meer mensen uit een bedreigd 
gebied), of “verticale” evacuatie (meer mensen naar hogere 
verdiepingen). Zouden we er erin slagen om iedereen altijd uit het 
overstroomde gebied te evacueren, dan is het overlijdensrisico 
gelijk aan 0. Dat lijkt echter in de praktijk niet haalbaar, maar wat  
is dan wel haalbaar en kunnen we dat bepalen? Voor het rivieren- 
gebied is ingeschat dat circa 50% van de mensen geëvacueerd kan 
worden, en langs de kust is dat 10%. 

Een recent OESO-rapport heeft geadviseerd om het waterbewustzijn 
te bevorderen, maar hoe goed ook, daardoor alleen daalt het aantal 
slachtoffers niet. De evacuatiefractie zijn een realistische maar 
enigszins conservatieve inschatting van de inspanning van burgers, 
burgemeesters en andere overheidsdienaren werkzaam in de 
crisesbeheersing. Ik heb gemerkt dat er een schrikreactie komt als 
we over “borgen” hebben: hoe kan de uitkomst of het proces van 
een evacuatie geborgd gaan worden? Ik zie echter wel een route  
en dat is weer de nuchtere risicobenadering. In deze benadering 
worden zo realistisch mogelijk meerdere scenario’s beschreven,  
met een kans van voorkomen. Daarnaast worden de effecten van 
maatregelen ingeschat, waardoor er een rangorde ontstaat van de 
meest effectieve maatregelen. Vanwege de beperkte ervaring in 
Nederland is daarvoor “begrepen ervaring” uit het buitenland nodig 
en kennis vanuit waterveiligheid, bijvoorbeeld via het Expertise 
Netwerk Waterveiligheid (ENW). Rampenplannen kunnen vervol-
gens worden gevoed met inzichten uit deze analyses, zodat deze 
plannen meer dan een symbolische waarde krijgen. Wie pakt de 
evacuatie-handschoen op? 
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Module Evacuatie Grote Overstromingen
We leven in de veiligste rivierendelta van de wereld. Maar wat doen we als het toch een keer misgaat? Met de overgang 
naar de risicobenadering en het concept meerlaagse veiligheid houden we hier expliciet rekening mee, ondanks goede 
bescherming tegen overstromingen. Minister Schultz wil het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers en 
bedrijven in ons land versterken. De Module Evacuatie Grote Overstromingen die op 28 september haar eerste  
resultaten toont, wordt daarbij een hulpmiddel bij uitstek.

 ■ Klaas Kosters 
Projectdirecteur MEGO, ministerie IenM

Het is bekend dat burgers alleen op gezette tijden, als ze geconfron-
teerd worden met mogelijke gevolgen, interesse hebben in dit 
onderwerp. Ervaring uit het verleden laat zien dat het lastig is om 
structureel aandacht te geven en te vragen voor dit onderwerp.  
De noodzaak hiervoor is recent nog bevestigd door het OESO en  
de Adviescommissie Water. Dat betekent dat er structureel  
aandacht moet zijn om deze boodschap uit te dragen. 
In 2013 heeft minister Schultz in overleg met Minister Opstelten  
en de Deltacommissaris opdracht aan Rijkswaterstaat gegeven de 
module te ontwikkelen. De werkzaamheden van MEGO vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Management Water  
en Overstromingscrises. In de afgelopen periode is intensief 
samengewerkt met onder meer vertegenwoordigers van VenJ, 
Veiligheidsregio’s, Waterschappen, Unie van Waterschappen  
en het bureau Veiligheidsberaad.

mego
De resultaten van MEGO versterken de zelfredzaamheid en 
risicobewustzijn bij een dreigende overstroming. Dat wil zeggen:  
als een maatschappij ontwrichtende overstroming dreigt door  
het falen van een primaire waterkering. De module heeft twee 
verschillende functies en doelgroepen. MEGO functioneert als 
platform met basisinformatie voor professionals in de crisiskolom. 
Door op dit platform informatie meer samen-
hangend te bundelen, willen we de slagkracht, 
de samenwerking en de samenhang van de hele 
waterveiligheidsketen versterken.

Daarnaast bevat de module een publiekswebsite 
en een app. die burgers informeert over de 
risico’s en vluchtmogelijkheden. De content 
wordt hierbij onttrokken aan het platform.  
Een belangrijke rol in de module en de aanpak 
heet het principe “verticaal evacueren”. Bij een 
dreigende overstroming is het, vaker dan tot nu 
toe gedacht werd, verstandiger te evacueren naar 
hoge gebouwen of zelfs de eigen zolder. Vooral 
als er weinig tijd is, kan dat veel slachtoffers 
schelen. Tot nu toe was de focus vooral gericht 
op preventieve evacuatie.

iNformatie
Op het platform basisinformatie voor professionals is veel verschil-
lende informatie gebundeld. De informatie is consistent met de 
gegevens in het Deltaprogramma en Veiligheid Nederland in Kaart. 
We maken hierbij gebruik van scenario’s waarop de dijk is ontwor-
pen (conform de risicokaart) maar ook van meer- en minder 
extreme scenario’s die kunnen optreden als de dijk bezwijkt als 
gevolg van piping. Het gaat dus om bestaande informatie die 
overzichtelijker is samengebracht, toegankelijker gemaakt en 
gemakkelijker te duiden. Door de hele keten snel en gelijktijdig  
te voorzien van dezelfde gebundelde informatie, kunnen rampen- 
plannen effectiever tot stand komen. De diverse professionals 
kunnen hiermee beter hun rol in het crisisbeheersingsproces 
pakken. Zowel om risico’s te analyseren als om te besluiten over 
risicobeheersing en risicocommunicatie. Het resultaat is dat de 
beschikbare infrastructuur in ons land beter kan worden benut  
en dat meer mensen preventief of verticaal evacueren. 

iN ééN oogopslag
Zo bevat het platform een overzichtskaart die in één oogopslag 
illustreert hoeveel procent van de gebouwen in een woonbuurt 
waarschijnlijk een droge verdieping heeft bij de maximaal denkbare 
waterstand. Met behulp van een applicatie kunnen de professionals 
een dreigingsbeeld opstellen, op basis van de beschikbare scenario’s 
in het platform en de actualiteit. Dat beeld kan vervolgens snel 
worden gedeeld met andere waterschappen, landelijke crisiscentra 
en veiligheidsregio’s.
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Daarnaast kan het platform gegevens over overstromingsgevolgen 
combineren met gegevens van wegen. Daarmee wordt zichtbaar 
welke wegen onder bepaalde omstandigheden zullen overstromen 
en welke andere plekken droog zullen blijven. En tenslotte maakt 
het platform de resultaten van evacuatiemodellen toegankelijk.  
Die modellen geven aan hoe lang het duurt om een gebied te 
verlaten en hoeveel tijd het vergt om te evacueren.

burgerwebsite eN app
De website en de app hebben een ander doel en een andere 
doelgroep. Deze zijn bedoeld om het risicobewustzijn en zelf- 
redzaamheid van burgers te vergroten. Burgers kunnen hiermee  
op postcodeniveau informatie vinden over overstromingsrisico’s en 
vluchtmogelijkheden. Bijvoorbeeld hoe hoog het water maximaal 
in dat postcodegebied komt, waar zich hoge gebouwen bevinden 
met een droge verdieping en welke infrastructuur als vluchtweg 
beschikbaar is. 
Daarnaast biedt de site burgers een handelingsperspectief. Bij een 
dreigende overstroming kunnen ze meer weloverwogen kiezen om 
op hun plek te blijven, ofwel te vertrekken. De site geeft aan welke 
gevaren of omstandigheden daarbij te verwachten zijn. 
Bovendien helpt de site burgers een persoonsgebonden checklist  
te maken. Voor het geval een echte crisis dreigt, wordt natuurlijk 
verwezen naar de eigen veiligheidsregio en de eigen regionale 
rampenzender. Deze verwijzingen lopen als een rode draad door 
alle communicatie van de website en de app.

eerste stap
Met de module zetten we een belangrijke eerste stap in het 
versterken van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid bij 
overstromingen. Op basis van opgedane ervaringen en nieuwe 
inzichten kijken we in 2015 samen met de partners of we de module 
moeten uitbreiden en verbeteren. 
De basisinformatie in het platform voor professionals wordt 
stapsgewijs uitgebreid. Bijvoorbeeld met de regionale water- 
keringen, buitendijks en c-keringen. Bovendien kunnen water-
schappen en veiligheidsregio’s hun eigen, lokale evacuatieadviezen, 
shelters en evacuatieroutes aan de module toevoegen. Samen met 
de veiligheidsregio IJsselland zetten we hierin al de eerste verken-
nende stappen. We gaan ook met u graag in gesprek over hoe u 
gebruik kunt maken van onze diensten en hoe we de samenwerking 
verder kunnen verbeteren.

laNgjarige strategie
We kijken met de ontwikkeling van de module ook verder dan de 
komende jaren. Zo willen we het risicobewustzijn in de samenleving 
actief gaan monitoren. Ook de communicatie over de nieuwe 
veiligheidsbenadering en de nieuwe evacuatieprincipes krijgt een 
impuls. Die willen we actief onder de publieke aandacht brengen op 
strategische communicatiemomenten. Bijvoorbeeld bij overstromings-
rampen elders in de wereld en bij de start van het stormseizoen. 
De start van de module is dan ook op een strategisch communicatie-
moment gepland. Minister Schultz lanceert de module op  
28 september aan het publiek bij de functioneringssluiting van  
de Maeslantkering. Vanaf die dag kunt u inloggen op de website  
www.groteoverstromingen.onswater.nl

http://www.groteoverstromingen.onswater.nl
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Verbetering waterveiligheid: doorbreek de taboes!
Kenmerkend voor het Nederlands veiligheidsbeleid is dat het goed geregeld is. Zo hebben we al meer dan 60 jaar geen 
slachtoffers als gevolg van overstromingen meer te betreuren. De zorg voor de waterveiligheid ligt vrijwel geheel bij de 
overheid: die zorgt voor ons en wij als burgers hoeven niet na te denken over waterveiligheid. Dat is tegelijkertijd ook een 
groot risico. Niemand is meer voorbereid op een mogelijke situatie dat er wel ernstige overstromingen optreden. Wat 
kunnen we daar aan doen?

 ■ Prof.mr. Marleen van Rijswick 
Hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Universiteit Utrecht 
(zij leidt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law) 
(H.vanRijswick@uu.nl)

Nederland is een delta met een hoge bevolkingsdichtheid: bijna  
400 inwoners per km2. Twee-derde van de Nederlanders woont in een 
overstromingsgevoelig gebied en in die gebieden wordt twee-derde 
van het Bruto Nationaal Product (BNP) verdiend. De kans om in 
Nederland te overlijden als gevolg van een overstroming is tien keer 
groter dan bij alle andere externe risico’s samen. Dit veiligheidsbeleid 
wordt op dit moment aangepast, waarbij het groepsrisico wordt 
gesteld op een kans van 10-5, aangevuld met ruimtelijke maatregelen 
en evacuatiemogelijkheden (meerlaagse veiligheid). Aanpassing en 
differentiatie van het veiligheidsniveau is een politiek gevoelige 
discussie en vraagt doorbreking van een taboe. Taken en verantwoor-
delijkheden moeten duidelijk worden belegd om problemen als er iets 
mis gaat te voorkomen! Dit druist echter in tegen de huidige trend te 
besturen op basis van vertrouwen in plaats van heldere verantwoorde-
lijkheidsverdelingen (zie de ontwikkeling van de Omgevingswet).

In tegenstelling tot veel andere Europese landen kenmerkt het 
Nederlandse waterveiligheidsbeleid zich door wettelijke waterveilig-
heidsnormen. Daarnaast zorgen waterschappen voor beheer en 
onderhoud van de meeste keringen en samen met Rijkswaterstaat 
zorgen ze dat systemen “op orde” zijn. Dat betekent dijken beheren, 
ruimte voor water creëren en activiteiten die de waterveiligheid 
kunnen ondermijnen streng reguleren, alles op basis van de 
Waterwet. Ook de ruimtelijke ordening moet rekening houden  
met negatieve gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor het 
waterbeheer (inclusief de aanleg van evacuatieroutes). 

Dat lijkt logisch, maar gebleken is dat het daar nog al eens aan 
schort. Tenslotte moeten de veiligheidsregio’s zorgen voor evacuatie 
en veiligheid van burgers bij een ernstige overstroming.  
De afstemming tussen water, ruimtelijke ordening en de taken van 
de veiligheidsregio’s krijgt steeds meer aandacht maar kan nog 
worden verbeterd. Er is nog onvoldoende nagedacht over mogelijke 
maatschappelijke ontwrichting als gevolg van overstromingen met 
grote impact op bewoonbaarheid, infrastructuur, transport, ICT, de 
energievoorziening, de voedselvoorziening en de volksgezondheid. 
Ook de vraag hoe Nederland zich na een grote overstroming weer 
kan herstellen is nauwelijks onderzocht. Dat is een ander taboe in 
Nederland. Na de eerste signalering door het Planbureau voor de 
Leefomgeving (zie p. 24 in dit magazine) is het zaak een en ander 
voor de diverse sectoren nader uit te zoeken en beter te reguleren, 
rekening houdend met cascade effecten.

Ook de Europese Unie heeft regels gesteld om de waterveiligheid  
te vergroten door middel van een Richtlijn inzake overstromings- 
risicobeheer. Daarbij gaat het niet zozeer om het stellen van 
veiligheidsnormen maar veeleer om bewustwording van de risico’s 
door middel van risicokaarten en overstromingsrisicobeheerplan-
nen. De lidstaten hebben daarbij veel beleidsvrijheid en dat is ook 
nodig: ieder land regelt zijn waterveiligheid op eigen wijze en de 
vérgaande zorg die de Nederlandse overheid op zich neemt is een 
uitzondering. In andere landen is de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers veel groter. In Engeland blijken de overstromingsrisico-
kaarten grote impact te hebben op de verzekerbaarheid van 
woningen en leiden zo indirect tot bewustwording en politieke 
betrokkenheid. In Vlaanderen dienen huurders en kopers van 
woningen in overstromingsgevoelige gebieden door middel van  
een logo gewezen te worden op de onveilige plaats waar ze (gaan) 
wonen. Dit soort bewustwordingsinstrumenten kan in Nederland 
ook goede diensten bewijzen. 

In een vergelijkend EU-onderzoeksproject getiteld STARFLOOD 
onderzoekt een team van universiteiten en adviesbureaus onder 
leiding van de Universiteit Utrecht hoe het gesteld is met het 
waterveiligheidsbeleid in zes EU-lidstaten. Daarbij wordt niet alleen 
naar preventie en mitigatie van risico’s gekeken, maar ook naar de 
fasen van waarschuwen, evacueren en herstel. Het onderzoek 
beoogt best practices in kaart te brengen en aanbevelingen te doen 
voor een beter veiligheidsbeleid in alle fasen. Zie www.starflood.eu 
voor meer informatie over de nieuwste onderzoeksresultaten en 
bijeenkomsten!

mailto:H.vanRijswick@uu.nl
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Meerlaagsveiligheid op het Eiland van Dordrecht

Als je “meerlaagse veiligheid” zegt, zeg je Dordrecht. Deze stad is al 
vanaf 2005 bezig na te denken over waterveiligheid en het concept van 
“meerlaagse veiligheid” is daarbij vanaf het begin leidend geweest. 
Daarmee heeft de stad bekendheid gekregen in binnen- en buitenland. 
In het Deltaprogramma was Dordrecht één van de nationale pilots en 
binnenkort start er een MIRT-onderzoek rond het thema.

Meerlaagsveiligheid is geïntroduceerd in het eerste Nationaal Waterplan 
en is conform het Deltaprogramma nog steeds een belangrijke pijler in 
het nieuwe waterveiligheidsbeleid. Het Eiland van Dordrecht is één van 
de weinige gebieden in Nederland waar de regio en het Rijk al een 
veiligheidsstrategie hebben ontwikkeld op basis van een mix van 
preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Hiermee moet 
de veiligheid op de lange termijn worden geborgd en robuuster worden. 
Dit kan door ruimtelijke ontwikkelingen en waterveiligheid beter te 
integreren op basis van verschillende handelingsperspectieven. In de 
Dordtse strategie wordt de dijkring onderverdeeld in een Noordrand en 
Zuidrand. Door het realiseren van een sterke, urbane dijk in het noorden 
kan het gebied veiliger worden dan bij één norm voor de gehele ring, 
voor ongeveer dezelfde kosten. De dijk in het zuiden hoeft niet versterkt 
te worden, als een conditionele overstromingskans wordt opgelegd aan 
de Noord/Zuid-compartimentering. Hier is sprake van een “slimme 
combinatie” van preventie en ruimtelijke inrichting. In aanvulling op 
deze maatregel kan het vrijhouden van ruimte in het zuiden, waar de 
overstromingskans het grootst is, de toekomstige veiligheidsopgave 
beperken. Met maatregelen ter voorbereiding op overstromingen kan 
het handelingsperspectief van burgers worden vergroot. Dit betreft 
bijvoorbeeld het inrichten van veilige plekken, het robuust ontwerpen 
van vitale netwerken en verbeterde risico- en crisiscommunicatie.

mirt-oNderzoek
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT) gaat uit van intensieve samenwerking tussen het Rijk en de 
decentrale overheden. Om dit te faciliteren is er het bestuurlijk 
overleg MIRT waarin Rijksinvesteringen en regionale investeringen 
op elkaar worden afgestemd. Als onderdeel hiervan is het MIRT-
onderzoek geïntroduceerd. Een MIRT-onderzoek heeft betrekking op 
opgaven en/of ontwikkelingen die spelen in het ruimtelijk domein 
en van rijksbelang zijn of mogelijk rijksbetrokkenheid vereisen.
In het Dordtse MIRT-Onderzoek zullen aanscherpingen plaatsvinden 
van de huidige inzichten en/of onderdelen van de meerlaagsveilig-
heid-strategie nader verkend worden. Daarbij wordt gezocht naar een 
betere verbinding tussen water en de ruimtelijke ordening en worden 
de mogelijke meekoppelkansen en ontwikkelmogelijkheden verder 
uitgewerkt. Verder wordt ook specifiek aandacht gegeven aan de 
rolverdeling tussen de overheden, de besluitvormingssystematiek en 
de verankering in het lokale, regionale en nationale veiligheidsbeleid. 

Het MIRT-Onderzoek dient de volgende vragen te beantwoorden.
• Welke mogelijkheden zijn er op het Eiland van Dordrecht om via 

meerlaagsveiligheid overstromingsrisico’s te beperken op een 
wijze die:
 - past bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied;
 - bijdraagt aan het bieden van concreet handelingsperspectief 

bij een dreigende overstroming?
• Wat zijn de belangrijkste kansen en knelpunten voor de realisatie 

van meerlaagsveiligheid?
In het onderzoek wordt nauw samengewerkt tussen alle betrokken 
organisaties. Naast de gemeente Dordrecht zijn dit het Waterschap 
Hollandse Delta, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de provincie 
Zuid-Holland, Rijkswaterschap en allerlei kennispartijen. Een 
samenwerking die al stamt vanuit de tijd dat Dordrecht participeerde 
in de Europese projecten Urban Flood Management en MARE. 

risicobeNaderiNg
Nederland maakt met de Deltabeslissing Waterveiligheid de 
overstap naar een risicobenadering waarbij het veiligheidsniveau 
samenhangt met zowel de overstromingskansen als de gevolgen. 
Door het centraal stellen van het risico wordt het toepassen van 
meerlaagsveiligheid interessant, waarbij naast preventie ook de 
ruimtelijke inrichting en de rampenbestrijding voluit meedoen.  
Dit concept is voor het Eiland van Dordrecht al concreet uitgewerkt 
in een gebiedsstrategie en lijkt ook meerwaarde te hebben.

 ■ Nico van Os Projectmanager Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 ■ Ellen Kelder Projectleider water, gemeente Dordrecht
 ■ Berry Gersonius  Expert stedelijk water en waterveiligheid,  

gemeente Dordrecht
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Samenwerking bij aanpak overstromingen 
in een groot-Randstedelijk gebied
Het samenwerkingsverband Dijkringen 14, 15 en 44 (D14/15/44) maakt bovenregionale afspraken over de bestuurlijk en 
operationele coördinatie en afstemming bij een (dreigende) regiogrensoverschrijdende overstroming van de primaire 
keringen van deze dijkringen. De 18 betrokken partijen willen deze afspraken eind dit jaar bekrachtigen in een convenant.

 ■ Elsbeth Beeke-van der Graaf 
Veiligheidsregio Utrecht, tevens voorzitter van de kerngroep van het 
Samenwerkingsverband Dijkringen 14, 15 en 44

 ■ Marian Booltink 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tevens vicevoorzitter van 
de kerngroep van het Samenwerkingsverband Dijkringen 14, 15 en 44

Het werkingsgebied van D14/15/44 behelst een groot gedeelte van de 
Randstad waarin veel overheidspartijen een verantwoordelijkheid 
hebben. In het samenwerkingsverband (D14/15/44) werken de 
volgende organisaties samen: de provincies Zuid-Holland, Noord-
Holland en Utrecht, de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, 
Gooi- en Vechtstreek, Haaglanden, Hollands Midden, Kennemerland, 
Rotterdam-Rijnmond en Utrecht, de hoogheemraadschappen van 
Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Amstel Gooi en Vecht/ Waternet, 
Rijnland, Schieland Krimpenerwaard, de Rijkswaterstaatdiensten 
West Nederland Zuid, West Nederland Noord, Midden Nederland. 
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is nauw betrokken en is 
agendalid van de stuurgroep en denkt ambtelijk mee. 

waarom afsprakeN?
Het gebied van D14/15/44 kan op 3 manieren worden getroffen door 
overstromingen: 
1. vanuit zee met storm en zeer hoge waterstanden;
2. vanuit de rivieren met zeer hoge waterstanden;
3. door een combinatie van voorgaande dreigingen maar dan met 

lichtverhoogde waterstanden. 

De samenwerking wordt aangegaan om bij een (dreigende) 
overstroming in staat te zijn krachtig en eenduidig op te treden.  
Zo leidt de afstemming en coördinatie tot een gezamenlijk (water)
beeld van de situatie, een gezamenlijke interpretatie van de 
dreiging, afstemming over de (voorbereiding op de te treffen) 
maatregelen en een heldere en eenduidige communicatie.  
Dit zal worden beoefend om de afspraken en de acties in de  
praktijk op elkaar afgestemd te krijgen.

coördiNereNde regio
Voor elk van de drie dreigingen is vooraf afgesproken welke 
veiligheidsregio en welke waterbeheerder coördinerend is. De 
coördinatie en afstemming gebeurt vanaf de dreigingsfase, zodat 
vanaf een vroeg stadium afgestemd en samengewerkt wordt. 
Hiermee wordt voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan, dat er 

gaten vallen in de voorbereiding of dat tegenstrijdige maatregelen 
worden getroffen. De coördinerende veiligheidsregio (algemene 
kolom) en de coördinerende waterbeheerder (waterkolom) zorgen 
voor afstemming binnen en tussen de kolommen en met het Rijk. 
Ook kan de coördinerende regio een zwaarwegend advies uitbrengen 
aan alle betrokken veiligheidsregio’s en waterbeheerders, waar 
slechts beargumenteerd van kan worden afgeweken.1 De betrokken 
(effect- en bron-) veiligheidsregio’s en waterbeheerders zijn en blijven 
verantwoordelijk voor hun eigen regio/beheergebied. En sluit 
daarmee zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren en afspraken. 
Mocht de dreiging tot een daadwerkelijke overstroming leiden dan 
blijven de coördinerende veiligheidsregio en waterbeheerder 
coördinerend, tenzij een andere veiligheidsregio of waterbeheerder 
gezien de aard van het incident en afhankelijk van de situatie beter 
geëquipeerd is. Dit wordt in overleg bepaald: de coördinerende 
regio overlegt met de “ontstane” bronregio over het al dan niet 
overdragen van de coördinerende rollen en op welk moment2. 
De coördinerende regio is voor het Rijk het eerste aanspreekpunt  
op regionaal niveau, zonder een extra tussenlaag te vormen.

1 Uitgangspunt is het uitzetten van een gezamenlijke lijn bij een (dreigende) 
overstroming. Daarom moet er bij coördinatie gebruik kunnen worden 
gemaakt van een zwaarwegend advies.

2 Voorkomen moet worden dat er een overdrachtsmoment is op het moment 
dat coördinatie er juist het meeste toe doet. 
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coördiNatie per oVerstromiNgsdreigiNg
Gegeven de drie dreigingen vervullen de volgende veiligheidsregio’s en waterbeheerders een coördinerende rol:

Dreiging zee
Zeer hoge waterstanden

Dreiging rivieren
Zeer hoge waterstanden

Combinatie
Licht verhoogde waterstanden

Coördinerende 
veiligheidsregio 

Veiligheidsregio Hollands Midden Veiligheidsregio Utrecht Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Coördinerende 
waterbeheerder

Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap van Schieland  
en de Krimpenerwaard

Het Kader grootschalige evacuatie
 ■ Ton van der Putten 

Directie Weerbaarheidsverhoging, NCTV

Een grootschalige evacuatie is alleen succesvol uit te voeren door 
het hanteren van dezelfde uitgangspunten en door een gezamen-
lijke volgorde van te nemen stappen en besluiten. Om dit te 
realiseren, is het Kader grootschalige evacuatie ontwikkeld. 
Het Kader bevat voor zowel de voorbereidingsfase als voor de 
besluitvormingsfase een stappenplan waardoor de betrokken 
regio’s en de rijksoverheid goed afgestemde beslissingen kunnen 
nemen over de beoordeling van de ernst van de te verwachten 
situatie, de omvang van het te evacueren gebied, de eigen taken en 
verantwoordelijkheden, het moment van evacuatie en de verdeling 
van schaarse “middelen”. Belangrijk onderdeel van het stappenplan 
zijn de overlegmomenten tussen de regio’s onderling en tussen de 
regio’s en het Rijk. Het Kader geeft bovendien een concretisering 
van de rolverdeling tussen Rijk en regio’s bij GRIP-5 en GRIP-RIJK.

Het document kan dienen als toetssteen voor bestaande plannen en 
als uitgangspunt voor het opstellen van nieuwe plannen voor de 
voorbereiding op en de bestrijding van incidenten (waarbij 
grootschalige evacuatie een rol kan spelen) zoals overstromingen, 
nucleaire en chemische incidenten en natuurbranden. 

Het ministerie van VenJ heeft het Kader grootschalige evacuatie 
ontwikkeld, in samenwerking met onder meer vertegenwoordigers 

van veiligheidsregio’s in het speciaal hiervoor in het leven geroepen 
Landelijk Overleg Grootschalige Evacuatie (LOGE). Het kader sluit 
naadloos aan bij en past in de gezamenlijke doelstelling “water- 
veiligheid en in het bijzonder evacuaties bij overstromingen”  
die door het Veiligheidsberaad (VB) en de minister van Veiligheid  
en Justitie is vastgesteld en op dit moment wordt uitgewerkt.  
Het Kader is binnenkort te vinden op www.nctv.nl

KADER GROOTSCHALIGE EVACUATIE Gezamenlijke uitgangspunten en stappenplannen | 1

KADER 
GROOTSCHALIGE 
EVACUATIE

Gezamenlijke uitgangspunten en stappenplannen

rol rijksoVerheid eN commissaris VaN de koNiNg
Het Rijk is bij een (dreigende) overstroming direct al betrokken 
vanwege de regiogrensoverschrijdende effecten. Afhankelijk van  
de situatie kiest het Rijk per deelonderwerp een rol: faciliterend, 
richting gevend en/of sturend. De overgang tussen de rollen 
faciliteren, richting geven en sturen blijkt fluïde. Sturend optreden 
is het ultimum en zal met grote terughoudendheid gebruikt 
worden. In het geval dat het Rijk stuurt, betekent dit niet dat het 
Rijk alles overneemt, maar dat het intervenieert op een aantal 

specifieke punten en een kader schept voor de eigen taken van de 
regio’s. Het Rijk informeert de coördinerende veiligheidsregio en 
waterbeheerder over iedere rolkeuze die consequenties heeft voor 
de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio’s. De veiligheids-
regio’s en waterbeheerders kunnen het Rijk ook verzoeken een 
bepaalde rol te nemen in een bepaald onderwerp. 
Voor de commissaris van de Koning gelden de bevoegdheden  
uit de Wet Veiligheidsregio’s en zijn ambtsinstructie.

http://www.nctv.nl
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Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) 
hulpmiddel bij crisisbeheersing
Het waterveiligheidsbeleid in Nederland verandert. De risicobenadering komt centraal te staan. Hierin wordt gekeken naar zowel de kans  
op een overstroming als naar de gevolgen. Het beleid is erop gericht om burgers zo efficiënt mogelijk te beschermen en maatschappelijke 
ontwrichting te voorkomen. Daar waar de gevolgen van een overstroming het grootst zijn, worden de strengste eisen aan de  
waterkeringen gesteld. Door (robuuste) ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing kunnen we ook de gevolgen beïnvloeden. 

 ■ Jakolien Leenders 
Adviseur crisisbeheersing HKV

 ■ Bas Kolen 
Senior adviseur crisisbeheersing HKV

 ■ Marjolein de Jong 
Adviseur crisisbeheersing HKV

 ■ Durk Riedstra 
Senior adviseur overstromingsrisico’s Rijkswaterstaat

oVerstromiNgsrisico’s iN kaart
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) levert hiervoor de 
informatie. VNK biedt een land dekkende set aan overstromings- 
scenario’s (gevolgen) met bijbehorende kans op voorkomen.  
Met deze informatie kan een gedetailleerd risicobeeld (schade en 
slachtoffers) worden verkregen. Met de VNK-methodiek wordt inzicht 
verkregen in het effect van gerichte maatregelen, zoals (lokale) 
dijkversterking en rivierverruiming, op het overstromingsrisico,  
maar ook op het gebied van crisisbeheersing door het verbeteren van 
rampenplannen. Voor crisisbeheersing is deze informatie behulp-
zaam bij het selecteren van realistische overstromingsscenario’s.

Vanuit VNK wordt samengewerkt met diverse partijen als water-
schappen, provincies, het Rijk, ingenieursbureaus en Deltares.  
Het Expertise Netwerk Waterveiligheid heeft een rol in de kwaliteits-
borging van de resultaten.

Factoren die de kans op een overstroming bepalen, zijn de 
waterstand (met golven) op een rivier, de zee of een meer, de 
samenstelling van de ondergrond en de opbouw en afmetingen  
van de waterkering. VNK laat zien dat keringen soms al kunnen 
bezwijken bij waterstanden ver onder de kruinhoogte. Niet alleen 
de hoogte van de dijk, maar vooral de breedte en opbouw ervan 
blijken een bepalende factor in de sterkte en in het overstromings- 
risico. VNK laat per waterkering zien in welke mate verschillende 
faalmechanismen relevant zijn. Hieruit blijkt een grote diversiteit 
binnen en tussen dijkringen.

De gevolgen van een overstroming zijn sterk afhankelijk van de plaats 
van een doorbraak, de waterstand (met golven) en de inrichting van 
het dijkringgebied. De omvang van een overstroming in termen van 
schade en slachtoffers binnen een dijkring is in de meeste gevallen 
afhankelijk van de plaats en omstandigheden waaronder een kering 
bezwijkt. De meeste dijkringen zijn namelijk geen “badkuip”.  
Het aantal slachtoffers is ook sterk afhankelijk van het succes van 
evacuatie. Door de verschillen in gevolgen is iedere dijkring in delen 
opgeknipt met een vergelijkbaar overstromingspatroon. Per deel 
zijn vervolgens overstromingsgevolgen bepaald bij verschillende 
belastingcombinaties zoals toetspeil (de waterstand bij de norm), 
maar ook bij lagere waterstanden en meer extreme situaties.

toepassiNg VNk-resultateN
Eind 2014 wordt het project VNK afgerond en is er een land dekkend 
overzicht van overstromingskansen en –risico’s in Nederland 
beschikbaar. VNK-resultaten worden concreet gebruikt om:

• de nieuwe wettelijke veiligheidsnormen voor waterkeringen 
zoals voorgesteld in de Deltabeslissing Waterveiligheid te 
onderbouwen inclusief een consequentieanalyse van het effect 
van deze nieuwe normen (benodigd dijkprofiel en de kosten);

• verbeteringen voor waterkeringen te prioriteren binnen het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma;

• de toetsmethoden voor waterkeringen te verbeteren en 
onderzoeksinspanningen beter te richten.

crisisbeheersiNg
De kennis van VNK kan ook worden toegepast op het gebied van 
crisisbeheersing, bijvoorbeeld bij het opstellen van risicoprofielen, 
planvorming, oefening en communicatie naar de burger. In de 
Module Evacuatie Grote Overstromingen (MEGO) van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu wordt de informatie van het project 
gebruikt om met de waterschappen, veiligheidsregio’s en het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie gerichter te werken aan 
waterbewustzijn en zelfredzaamheid van de burger en het verbete-
ren van evacuatiemogelijkheden. VNK levert MEGO informatie over 
overstromingskansen en overstromingsgevolgen:
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• de kans op een overstroming per “dijkvak” voor zowel de huidige 
situatie als na uitvoering van het Hoogwaterbeschermings- 
programma 2 en programma’s als Ruimte voor de Rivier  
(linker figuur);

• gevolgscenario’s voor ieder deel van de dijkring: de rechterfiguur 
toont voor twee doorbraaklocaties in de Lopiker- en 
Krimpenerwaard het overstromingspatroon bij toetspeil (“maat-
gevend”) en bij een lagere waterstand (“benedenmaatgevend”).

Bij een dreigende overstroming kan zeer snel een zogenaamd 
dreigingsbeeld worden samengesteld door passende scenario’s te 
selecteren en combineren.

Als u de kennis en inzichten van VNK ook wilt inzetten en optimaal 
benutten in uw werkveld, neem dan contact op met Projectbureau 
VNK, vanaf oktober Kennisplatform Risicobenadering geheten, via 
kennisplatform_risicobenadering@rws.nl.

Figuur 1  Overzicht van faalkansen per dijkvak voor Centraal-Holland met overstromingspatronen bij de doorbraaklocaties Krimpen en 
Schoonhoven bij twee verschillende waterstanden

Overstromingsrisicobeheer op Europees niveau

 ■ Eva Baron 
Directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu

De Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, kortweg ROR, is in 
2007 door alle Europese lidstaten vastgesteld met het doel om 
overstromingen en de gevolgen voor mensen, economie en natuur 
op Europees niveau te verminderen. De ROR verplicht de lidstaten 
om overstromingsgevaar- en risicokaarten en overstromingsrisico-
beheerplannen te maken en die voor het algemene publiek 
beschikbaar te stellen. Lidstaten moeten daarin aandacht besteden 
aan een integrale aanpak volgens de veiligheidsketen. Zo krijgen de 
inwoners inzicht in de kans op (en de mogelijke gevolgen van) 
overstromingen én inzicht in de maatregelen om de risico’s te 
verminderen. Vanwege hun prominente rol in crisisbeheersing 
hebben ook de veiligheidsregio’s een plaats in het proces.

Nederland produceert kaarten en plannen voor de internationale 
stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems en maakt 
daarbij gebruik van bestaande informatie, structuren en beleid. 

Op de vernieuwde overstromingskaarten – in december 2013 
gepubliceerd op www.risicokaart.nl – is op postcodeniveau 
zichtbaar hoe hoog het water kan komen, hoe snel het stroomt  
en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen.  
De kaarten zijn in de eerste plaats informatief voor burgers,  
maar kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld ruimtelijke 
planning en het opstellen van evacuatieplannen. Op verzoek van de 
veiligheidsregio’s is voor dat doel een aantal niet door de richtlijn 
verplichte kaarten gemaakt, zoals onder meer “aankomsttijd eerste 
water” en “bijzonder kwetsbare cultuurhistorische objecten”.

De overstromingsrisicobeheerplannen moeten in december 2015 
beschikbaar zijn. De ontwerpversies bevatten een coherente 
beschrijving van het bestaande beleid op het gebied van bescher-
ming, preventie en crisisbeheersing. De veiligheidsregio’s zijn 
betrokken geweest bij de totstandkoming van de teksten en hebben 
deelgenomen aan (bilateraal, regionaal en nationaal) afstemmings-
overleg. De doelen en maatregelen van het Deltaprogramma zijn 
opgenomen in aparte paragrafen waarin wordt beschreven hoe 
Nederland zich voorbereidt op de toekomst.
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Praktische handreiking bij grootschalige, 
horizontale evacuaties 
Handelingsplan Rijkswaterstaat

De afgelopen jaren leverde Rijkswaterstaat bijdragen aan diverse evacuatieplannen van veiligheidspartners. Een plan  
voor grootschalige evacuaties op landelijk niveau ontbrak echter. In het kader van de Module Evacuatie bij Grootschalige 
Overstromingen is daar nu verandering in gekomen. Rijkswaterstaat ontwikkelde een plan met maatregelen die kunnen 
worden ingezet bij grootschalige, horizontale evacuaties; het handelingsplan. Het plan geeft richting bij evacuaties waarin 
een rol is weggelegd voor gebruik van het hoofdwegennet. Het verschaft inzicht in de mogelijkheden die het wegennet  
in de dagelijkse situatie al biedt in combinatie met het toepassen en inzetten van verkeersmanagementmaatregelen. 
Hiermee kan samen met partners in de (veiligheids)regio een praktische invulling worden gegeven aan het opstellen  
van (bestaande) evacuatie- en ontruimingsplannen.

 ■ Ellen Moens 
Crisiscoördinator bij Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement 

 ■ Rob van Engelshoven 
Eigenaar VMO-Advies (info@vmo-advies.nl)

Het handelingsplan is meer dan een visieontwikkeling voor 
Rijkswaterstaat. Het plan dient vooral ook als praktische hand- 
reiking richting andere wegbeheerders en veiligheidsregio’s. Het 
handelingsplan bevat geen concrete, in detail uitgewerkte draai- 
boeken of overzichten van te treffen maatregelen. Wel biedt het  
een overzicht van mogelijk te treffen maatregelen per fase van  
een grootschalige dreiging of calamiteit. Afhankelijk van de aard, 
omvang en complexiteit van de situatie is inzichtelijk gemaakt 
welke maatregelen mogelijk uitgevoerd kunnen worden.  
En welke niet. 

proVeN techNology boVeN iNNoVatie
Bij de totstandkoming van het handelingsplan is een bewuste  
keuze gemaakt: er wordt –waar mogelijk- zo veel mogelijk gebruik 
gemaakt van maatregelen die in dagelijkse situaties op de weg ook 
al worden ingezet. Proven technology boven innovatie dus. Een 
bewuste keuze. Immers: een evacuatie zal beter verlopen als de 
evacués te maken krijgen met maatregelen die zij reeds herkennen. 
Maatregelen waarbij zij vanuit de dagelijkse praktijk weten welk 
gedrag er verwacht wordt. Maatregelen die niet alleen voor de 
evacués bekend zijn, maar waarvan Rijkswaterstaat ook het effect 
goed weet in te schatten. Denk aan de inzet van spitsstroken om 
extra wegcapaciteit te creëren. En in het verlengde daarvan ook 
spitstrookgebruik toepassen op locaties waar geen spitsstroken 
liggen, maar waarbij de aanwijzingen, de bebording en het 
gevraagde gedrag lijken op het gewenste gedrag bij de inzet  
van spitsstroken.

toolkit
Bij het opstellen van het handelingsplan stond één belangrijke 
vraag centraal: “Welke middelen en mogelijkheden zijn toe te 
passen, uitgaande van de huidige infrastructuur en (mogelijk) 
inzetbare verkeersmaatregelen?”. Aspecten als voorbereidingstijd, 
aantallen te verwachten evacués/voertuigen, doorlooptijd van de 
gehele evacuatie, gebiedsgrootte, gebiedsligging en beschikbare 
routes spelen bij deze keuze een zeer grote rol. Daarom is in het 
handelingsplan een toolkit opgenomen. Deze toolkit geeft een  
zo compleet mogelijk overzicht van de verschillende maatregelen 
die, afhankelijk van de aard, ernst en omvang van een evacuatie, 
operationeel kunnen worden ingezet bij het uitvoeren en 
begeleiden van evacuatiestromen. Denk hierbij bijvoorbeeld  
aan maatregelen die ingezet moeten worden om bepaalde 
verbindingswegen in grote knooppunten zoals Oudenrijn  
of Hoevelaken fysiek af te sluiten. Dit om te zorgen dat de 
evacuatiestroom geen last krijgt van invoegend verkeer en 
storingsvrij het knooppunt kan passeren. 

Naast de toolkit met aanbevelingen voor specifieke situaties,  
bevat het handelingsplan een inventarisatie van specifieke 
verkeers(management)maatregelen of aanpassingen aan het 
hoofdwegennet. Deze zouden het succes van een grootschalige 
evacuatie kunnen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan fysieke 
statische aanpassingen aan bijvoorbeeld op- en afritten of 
dynamische maatregelen die specifiek in het kader van een 
evacuatie kunnen worden toegepast.

Zo biedt het handelingsplan een uitgebreid keuzepallet aan 
mogelijke maatregelen die in specifieke evacuatie- en 
ontruimingsplannen kunnen worden opgenomen. 
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Een strategische visie op veiligheid  
voor mens en dier in Zeeland

In Zeeland zijn incidenten denkbaar waarvan  
op voorhand gesteld kan worden dat er voor 
Veiligheidsregio Zeeland, gezien de ligging, 
infrastructuur, demografie en het potentieel 
professionele hulpverlening, een uitdaging ligt  
als het gaat om het beperken van het gevaar en 
daarmee het waarborgen van zo veel mogelijk 
veiligheid, voor mensen en dieren. Dit blijkt uit 
onderzoeken, oefeningen en de uitwerking van 
onder andere het evacuatieplan. Dit is aanleiding 
geweest voor het project “Strategische visie 
Veiligheid mens en dier”.

De incidenttypen watersnood, stralingsincident, 
natuurbrand en incident met toxische stoffen 
worden in het project geanalyseerd op basis van 
vier elementen: Tijd (momentum, duur incident, 
beschikbare hulpverleningscapaciteit), locatie 
(hotspots), schade (gezondheid, economisch, 
ecologisch en sociaal) en handelingsperspectieven (voor bestuur-
ders, professionals en burgers) waarbij de uitkomsten opgenomen 
worden in een strategische visie voor de veiligheid van mens  
en dier. De strategische visie, vast te stellen door het bestuur, 
beantwoordt op voorhand de vraag wat we moeten doen, zowel  
in de voorbereiding, als tijdens en nadat één van de incidenten 
heeft plaatsgevonden.

De uitdaging voor Zeeland zit met name in het element “tijd”.  
Tijd blijkt bij alle vier incidenttypen veruit de meeste complexiteit  
te veroorzaken. Zo is het moment dat een incident kan plaatsvinden 
van belang. Een zonnige stranddag in de zomer heeft in Zeeland een 
totaal ander bevolkingsbeeld dan een herfstachtige dag in oktober. 
Voor een waterdreiging vanaf zee weten we vrij nauwkeurig 
wanneer er problemen kunnen ontstaan: in het stormseizoen en bij 
springtij. Een combinatie van onder andere springtij met ontwikke-
lende noordwester storm en een grote watermassa in de Noordzee 
zou bij zowel professionals als burgers ten minste aanleiding 
moeten zijn om na te denken wat te doen als het mis gaat en om 
eventueel voorbereiding te treffen. Als in Schotland grote schade 
ontstaat door zo’n storm is het een kwestie van tijd dat ook er in 
Nederland problemen kunnen ontstaan. Tijd speelt voor Zeeland 
met name ook een rol voor hulpverleningscapaciteit van buiten de 
regio. De ligging van Zeeland en haar infrastructuur betekenen 
gewoonweg dat hulp van buitenaf niet snel ter plaatse kan zijn.

Hoe handelingsperspectieven bij de in Zeeland aanwezige mensen 
bekend kunnen worden gemaakt, is onderdeel van de strategische 
visie. Met name de gezondheidsschade wordt beïnvloed door het 
gedrag voor, tijdens en na het incident. Is men zich bewust van  
het gevaar en van de schade (o.a. voor de eigen gezondheid en het 
dagelijkse leven) die hierdoor kan optreden, heeft men kennis  
over “wat zelf te doen als” en vooral ook de vraag “is het incident 
zichtbaar” spelen hierbij een rol. Duidelijk is dat het vergroten  
van de bewustwording over en kennis van wat te doen, een grote 
uitdaging is die we – als professionals samen met veel partijen – 
niet in de laatste plaats met burgers (en toeristen) in Zeeland, 
moeten gaan oppakken. De projecten “Resilient Delta’s” en  
“de professional en de zelfredzame burger” van de HZ University  
of Applied Science waarin Veiligheidsregio Zeeland participeert, 
ondersteunen hierbij. Dat communicatie een cruciale positie 
inneemt, is duidelijk. Communicatie gaat niet over risico’s  
maar over de gevaren en wat hieraan te doen valt.

De strategische visie gaat dus niet alleen over professionele 
organisatie(s) tijdens een incident. Het gaat over hoe bestuur, 
professionals, bedrijven en burgers in Zeeland (en daar buiten) 
altijd samen zullen moeten werken aan de maximale veiligheid  
voor mens en dier in de regio.

 ■ Marcel Matthijsse 
Veiligheidsregio Zeeland

Novum
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Nederlandse waterexperts maken  
de wereld veiliger

 ■ Maurice Beers 
Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Dutch Risk Reduction Teams – kortweg DRR-teams – met 
Nederlandse topexperts op het gebied van water zijn de afgelopen 
maanden uitgezonden naar landen als China, Mexico en de 
Filipijnen op verzoek van de betreffende overheden om de 
waterveiligheid in deze landen te verhogen. Er liggen ondertussen 
al nieuwe verzoeken uit Pakistan, Libanon, Uruguay en Senegal 
voor een DRR-team. Deze DRR-teams zijn het resultaat van een 
innovatieve samenwerking tussen de Nederlandse watersector en de 
overheid. Met een gezamenlijke financiering zorgen zij ervoor dat er 
snel gereageerd kan worden met een team dat binnen twee weken 
ter plekke kan zijn waar ook ter wereld als landen daarom vragen. 
Op deze manier levert Nederland een bijdrage aan het weerbaarder 
maken van landen ten opzichte van waterrampen én is de 
Nederlandse watersector goed gepositioneerd om internationaal 
aan de slag te gaan.

Gerenommeerde instituties zoals het World Economic Forum 
waarschuwen dat waterrampen in de top tien staan van de belang-
rijkste risico’s die welvaart en ontwikkeling bedreigen. De VN stelt 
dat 70 procent van alle rampen wereldwijd gerelateerd zijn aan 
water. In het bijzonder de meeste arme groepen van de bevolking 
zijn kwetsbaar. Het kan gaan om droogte, vervuiling van water of 
overstromingen. Men voorziet dat de komende jaren en decennia 
de risico’s alleen maar zullen toenemen door de impact van 
klimaatverandering, explosieve bevolkingsgroei en ontwikkeling. 
Nu al groeit de humanitaire en economische schade veroorzaakt 
door rampen sneller dan de economieën van veel landen. 
Internationaal dringt het besef steeds meer door dat de focus niet 
alleen op noodhulp en rampenparaatheid moet liggen maar ook  
op preventie.

Als het gaat om waterbeheer heeft Nederland internationaal een 
dijk van een reputatie. De Deltawerken spreken hierbij tot de 
verbeelding, maar ook vernieuwende concepten zoals ruimte voor 
de rivier en “building with nature.” Het deltaplan is hierbij een 
voorbeeld van een preventieve langere termijn aanpak van 
risicobeheer en -vermindering. Het gebeurt daarom ook regelmatig 
dat in het buitenland als eerste aan de Nederlanders gedacht wordt 
als het water aan de lippen staat. Het DRR-team bestaat uit een pool 
van zo’n 150 van de beste experts die Nederland te bieden heeft op 
het gebied van water en deltabeheer. Buitenlandse overheden 
kunnen hierop een beroep doen in het geval van een dreigende 
waterramp of als er als er net een ramp heeft plaatsgevonden en 
waar de Nederlandse waterexpertise een toegevoegde waarde heeft.

Het DRR-team dat specifiek wordt samengesteld op basis van de 
vragen van het land kan met de betreffende overheden snel ter 
plekke bekijken wat de belangrijkste actielijnen zijn om de risico’s 
op waterrampen te beperken en ze op het pad brengen van 
preventief water- en deltabeheer. Daarbij wordt ook naar financie-
ring en zelfs business modellen gekeken zodat het niet bij mooie 
plannen alleen blijft maar er daadwerkelijk actie kan worden 
ondernomen. In het geval van de Filipijnen draagt het DRR-team 
oplossingen aan op het gebied van integrale kustverdediging en 
“building with nature” (bijvoorbeeld met de mangrove bossen langs 
de kust). Ook wordt gekeken hoe de lokale gemeenschappen beter 
beschermd kunnen worden én hoe private investeerders kunnen 
worden betrokken om te investeren in risico vermijdende sociaal-
economische ontwikkeling. In het geval van Mexico betreft het 
onder andere plannen voor een geïntegreerd waterbeheer van 
steden als Villahermosa met pilots om nieuwe aanpakken te testen.

Het DRR-Team is een initiatief van de ministeries van Buitenlandse Zaken en 
Infrastructuur en Milieu samen met de Nederlandse watersector. Het wordt 
uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het 
Netherlands Water Partnership (NWP). Meer informatie: www.drrteam.nl 

Verzoeken om inzet van een DRR-Team kunnen door buitenlandse overheden 
worden ingediend bij de Nederlandse ambassade. De stuurgroep water 
Internationaal met daarin BZ en IenM neemt vervolgens binnen vijf dagen  
een besluit over het uitsturen van een missie. 

Missie DRR-team Colombia aanpak overstromingen en dijkdoorbraken in Mojana gebied

Foto: Netherlands Water Partnership (NWP)

http://www.drrteam.nl
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Voortgangsrapportage Hoekstra
Op 2 juli heeft Minister Opstelten de Kamer geïnformeerd over de voortgang van verbeteringen op het gebied van de 
veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze verbeteringen zijn op 22 november 2013 
aangekondigd in de kabinetsreactie op het advies van de Evaluatiecommissie Hoekstra. 

 ■ Hannelore Slock 
Afdeling Veiligheidsregio’s, Directie Weerbaarheidsverhoging, NCTV

gezameNlijke ageNda
In de brief wordt de eerder aangekondigde gezamenlijke agenda  
van de Minister en het Veiligheidsberaad toegelicht. Deze  omvat 
doelstellingen en afspraken gericht op de doorontwikkeling van de 
veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisis- 
beheersing. De gezamenlijke doelstellingen betreffen meerjarige 
ambities op de thema’s waterveiligheid en in het bijzonder 
evacuatie bij overstromingen, continuïteit en veerkracht van de 
samenleving (het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting 
door grootschalige uitval van ICT, telecom, energie en drinkwater) 
en nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Bij de realisatie 
van de doelstellingen is sprake van complementaire verantwoorde-
lijkheden van het Rijk en de veiligheidsregio’s. De komende periode 
worden de drie thema’s onder gezamenlijke regie van de Minister 
van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad, in nauwe 
samenwerking met de verantwoordelijke vakdepartementen van 
Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken en met overige 
crisispartners uitgewerkt in concrete afspraken.

Verder heeft de Minister afspraken met het Veiligheidsberaad 
gemaakt over twee thema’s die primair tot de verantwoordelijkheid 
van de veiligheidsregio’s behoren: het versterken van de bevolkings-
zorg en de uniformering van de functie van de directeur veiligheids-
regio. Het Veiligheidsberaad is overeengekomen om meer unifor-
miteit te realiseren in de positie en taak van de directeur op 
regionaal niveau. Uitgangspunt is dat iedere veiligheidsregio de 
functie van directeur kent. Deze treedt namens het bestuur van de 
veiligheidsregio op als eenduidig aanspreekpunt, bewaakt binnen 
de regio de multidisciplinaire samenwerking en verzorgt de regie. 
De organisatorische uitwerking kan per regio verschillen. 

strategische ageNda Veiligheidsberaad
De gezamenlijke doelstellingen en afspraken maken ook deel uit 
van de “Strategische agenda versterking veiligheidsregio’s 2014-
2016” van het Veiligheidsberaad. Met deze agenda brengt het 
Veiligheidsberaad samenhang en prioritering aan in de gezamen-
lijke activiteiten van de veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad 
pakt de gezamenlijke doelstellingen met prioriteit op, alsmede de 
thema’s bevolkingszorg, kwaliteit en vergelijkbaarheid van de 
veiligheidsregio’s en de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s 
en Defensie uit de Strategische Agenda. Het verbeteren van deze 
samenwerking sluit aan bij het lopende traject Versterking 
Civiel-Militaire Samenwerking (VCMS). 

bestuursmodel eN orgaNisatie Veiligheidsregio
In de brief gaat de Minister daarnaast in op de verbeteringen gericht 
op het bestuursmodel en de organisatie van de veiligheidsregio en 
de bovenregionale en nationale crisisorganisatie. Met betrekking 
tot het bestuursmodel zetten de veiligheidsregio’s, het IFV en de 
VNG zich bijvoorbeeld in om via voorlichting de inhoudelijke 
betrokkenheid van de gemeenteraden te vergroten. Daarnaast 
wordt de aangekondigde aanpassing van de lagere regelgeving 
gefaseerd doorgevoerd. De eerste fase omvat wijzigingen in het 
Besluit veiligheidsregio’s en het Besluit personeel veiligheidsregio’s 
die knelpunten oplossen en te overziene consequenties hebben in 
organisatorisch, administratief en/of financieel opzicht (o.a. 
samenstelling van crisisteams). De consultatie voor de eerste fase 
vindt momenteel plaats. De start van de tweede fase is voorzien in 
2015. De voorbereidingen zijn direct na de zomer aangevangen. 
Hierbij worden uitkomsten betrokken van lopende trajecten en 
ontwikkelingen, zoals het project RemBrand van het Veiligheids- 
beraad, het onderzoek dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum uitvoert naar de mogelijkheid om het 
presterend vermogen van veiligheidsregio’s met behulp van 
prestatie-indicatoren te meten en de herijking van de Brede 
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Daarnaast worden  
bij deze fase thema’s betrokken waarvan de voorbereiding meer  
tijd vergt, zoals de oefenverplichtingen.
Met betrekking tot de organisatie van de veiligheidsregio worden 
verbeteringen gerealiseerd in de samenwerking tussen de veilig-
heidsregio’s en haar structurele crisispartners; de Nationale politie 
en Defensie. Bijvoorbeeld door deelname aan de bestuurlijke 
adviescommissie(s) van het Veiligheidsberaad en afspraken gericht 
op samenwerking op het gebied van opleiden, trainen en oefenen.

VerbeteriNgeN crisisorgaNisatie
De implementatie van de acties uit het rapport “Eenheid in 
verscheidenheid” gericht op het verbeteren van de samenwerking 
tussen veiligheidsregio’s en het Rijk en veiligheidsregio’s wordt  
eind 2014 afgerond. Sinds februari jl. is het bovenregionale team 
Crisiscommunicatie actief en de komende maanden geeft een 
interdepartementale werkgroep de harmonisering van de kennis- 
en adviesstructuur verder vorm. Met betrekking tot de verdere 
professionalisering van de nationale crisisbesluitvorming vervult  
de Nationale Academie voor Crisisbeheersing (NAC) een belangrijke 
rol. Het leerprogramma  bouwt voort op het interdepartementale 
rollenhuis voor crisisfunctionarissen. Inhoudelijk richt het 
programma zich de komende periode op de thema’s vitale  
infrastructuur, cybersecurity, nucleair en overstromingen. 
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NCSC One Conference 2014

Op 3 en 4 juni jl. vond de jaarlijkse internationale conferentie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) opnieuw 
plaats in het World Forum te Den Haag. Gedurende deze twee dagen konden uiteenlopende partijen uit de cybergemeen-
schap, publieke en private sector en wetenschap uit binnen- en buitenland kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.  
De ruim 800 bezoekers (o.a. technisch specialisten, beleidsmakers, beslissers en onderzoekers) uit circa 20 landen hadden 
de mogelijkheid om met elkaar én de 60 sprekers van gedachten te wisselen over cybersecurity. De International NCSC One 
Conference 2014 werd geopend door Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. In plenaire en parallelle sessies met 
leidende experts en inspirerende sprekers kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod. 

 ■ Marit van Galen 
Nationaal Cyber Security Centrum 

NederlaNd leideNd
Minister Opstelten sprak in zijn openingsspeech de ambitie uit om 
internationaal een leidende rol te vervullen waar het gaat om 
bescherming tegen cyberaanvallen. Hij maakte hierbij een vergelij-
king met de strijd in Nederland tegen het water. De voortdurende 
aanvallen van het water hebben ons eeuwenlang hoofdbrekens 
bezorgd. Maar onze bescherming, die begon met het opwerpen van 
terpen, het aanleggen van stevige dijken, het droogmalen van meren 
en zelfs hele stukken zee, heeft uiteindelijk geresulteerd in de meest 
geavanceerde waterwerken van de wereld: de Deltawerken. Iets 
vergelijkbaars moet ook op cybergebied worden bereikt. 

Volgens Opstelten kunnen we constateren dat de ontwikkelingen 
op het gebied van cybersecurity het afgelopen anderhalf jaar 
ontzettend snel zijn gegaan. Ook heeft het NCSC zich in zijn functie 
als netwerkorganisatie meer dan bewezen. Als Nederland zijn we 
bijvoorbeeld al leidend op het gebied van “responsible disclosure”, 
het verantwoord melden van lekken in computersystemen. 

Het NCSC T-shirt dat wordt verstrekt bij responsible disclosure-mel-
dingen wordt inmiddels in alle beschikbare maten op verschillende 
continenten gedragen. Verder hebben we geleerd van incidenten die 
hebben plaatsgevonden en zijn we beter toegerust om weerstand te 
bieden aan dergelijke aanvallen in de toekomst. Het bestrijden van 
een gemeenschappelijke vijand brengt het beste in onze organisaties 
- publiek én privaat - naar boven, aldus Opstelten.

smart coalitioNs
De conferentie stond dit jaar in het teken van “smart coalitions”. 
Wilma van Dijk, net op haar tweede dag in functie als Directeur Cyber 
Security van de NCTV, benadrukte ook het belang van samenwerking. 
Cybersecurity is geen zaak van één partij, we moeten er samen in 
optrekken en er samen slim in investeren. Dat geldt voor zowel 
publieke als private partijen en zowel nationaal als internationaal. 
Afhankelijk van het onderwerp moeten “slimme coalities” worden 
gevormd, welke tijdelijk of structureel kunnen zijn. Hoewel we 
misschien verschillende belangen hebben, hebben we wel een 
gemeenschappelijk doel en dat is een weerbare samenleving creëren. 
Publiek-privaat partnerschap moet bovendien zorgen voor een balans 
in de driehoek van veiligheid, vrijheid en maatschappelijke groei. 

europese sameNwerkiNg iN de eNergiesector
Hoewel het moeilijk is om te kwantificeren, is de dreiging op  
de energiesector volgens Klaus Kursawe, Director Research & 
Development bij ENCS, zeer serieus. Penetratietesten laten zien  
hoe makkelijk het is om een incident te veroorzaken. In een 
panelsessie sprak Kursawe samen met Akio Sato (General Manager 
van het Control System Security Center in Japan) en Marnix Dekker 
(Security Expert & Information Security Officer bij ENISA) over het 
belang van samenwerking in de energiesector op Europees niveau. 
Voor het herkennen van dreigingen en voor een adequate respons, 
is het van cruciaal belang dat kennis wordt gedeeld en dat alle 
betrokkenen elkaar snel weten te vinden.

In het Europese project DENSEK wordt momenteel onder andere 
gewerkt aan het opzetten van een Europese Energy ISAC. De afkorting 
ISAC staat voor Information Sharing and Analysis Center en behelst 
een zogenaamd publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij de 

www.ncsc.nl/conference

3 & 4 June 2014
World Forum The Hague, The Netherlands

conference
NCSC 2014 NCSC Conference 2014

Smart coalitions
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deelnemers onderling informatie en ervaringen uitwisselen over 
cybersecurity. Sato vertelde over de situatie in Japan, waar ze al sinds 
2007 over een soort ISAC beschikken. Volgens Dekker is het hebben 
van een Europese Energy ISAC de enige manier om de cybersecurity 
uitdaging aan te gaan. 

het iNterNet der diNgeN
De term “Internet der Dingen” (“Internet of Things”) beschrijft een 
ontwikkeling waarbij steeds meer apparaten verbonden zijn met 
elkaar en met internet. Deze apparaten verzamelen gegevens over 
hun omgeving en wisselen die gegevens onderling uit. Eric Byres, 
Chief Technology Officer bij Tofino Security, sprak over het gevaar  
van deze ontwikkeling op het gebied van “embedded devices”. 
Embedded devices variëren van kleine draagbare apparaten, zoals 
digitale horloges en Mp3-speler, tot grote vaste installaties, zoals 
monitor- en controlesystemen. Deze laatste categorie wordt in vitale 
en (andere) industriële sectoren gebruikt voor de aansturing van 
fysieke processen. Dit betekent dat wanneer deze systemen niet naar 
behoren functioneren, er in de fysieke wereld ook iets mis kan gaan.

In de afgelopen tien jaar hebben bedrijven miljarden dollars 
besteed aan het beveiligen van voor de hand liggende doelwitten 
binnen de organisatie, namelijk de desktop computers en servers. 
Naar embedded devices ging dergelijke aandacht (en geld) niet uit. 
Men moet zich realiseren dat embedded devices onveilig zijn. Byres 
ziet het probleem als een ijsberg onder water, je ziet het niet maar 
het is er wel en het kan grote problemen veroorzaken. Het inventa-
riseren van de aanwezige devices is een eerste stap om de situatie 
veiliger te maken. Vervolgstappen zijn onder andere het toekennen 
van verantwoordelijkheid over de devices, het indelen van devices 
naar risico, segregatie van de devices en het whitelisten van het 
netwerk. De noodzaak van security moet volgens Byres worden 
geherdefinieerd.

Sommige mensen beweren dat de angst, onzekerheid en twijfel 
over het gebrek aan veiligheid in het Internet der Dingen onge-
grond zijn. Joshua Corman, Chief Technology Officer bij Sonatype, 
maakte echter een vergelijking met het zwemmen met haaien.  
Je hebt maar beperkt zicht op wat zich onder water bevindt en 
“haaien hebben nu eenmaal vriendjes”. Er zijn momenteel minstens 
10 miljard “dingen” aangesloten op het internet en dit aantal stijgt 
enorm snel. Over de “coole” functies van deze apparaten en het 
gemak dat dit oplevert is veel informatie te vinden, maar er is erg 
weinig bekend over de risico’s. 

Volgens Corman overtreffen de haaien op dit moment de “good guys” 
en zijn we aan het verliezen. Aanvallen is heel makkelijk, maar 
verdedigen is erg moeilijk. Kijk bijvoorbeeld naar de hacktivistische 
groepering Anonymous: heel succesvol in haar aanvallen, maar niet 
geavanceerd. We kunnen dit laaghangend fruit al niet tegenhouden. 
Onze afhankelijkheid van het Internet der Dingen groeit sneller dan 
ons vermogen om dit veilig te stellen. We moeten ons realiseren dat 
er geen cavalerie aankomt om ons te redden, het is aan de security 
gemeenschap om de stem van de rede te vormen en beleidsmakers  
op te roepen de “technische geletterdheid” te verbeteren.

tek tok studio
Tek Tok Late Night is een praatprogramma over informatietechnolo-
gie dat sinds oktober 2012 maandelijks plaatsvindt in het Paard van 
Troje in Den Haag. Gedurende de conferentie was er een mobiele 
Tek Tok studio aanwezig. Diverse experts werden over verschillende 
onderwerpen geïnterviewd. Zo spraken Marijn Schuurbiers van het 
Team High Tech Crime van de Nationale Politie en Lodewijk van 
Zwieten, landelijk Officier van Justitie Cybercrime, over “Nederland 
Schoon”. In dit onlangs gestarte project wordt getracht samen met 
andere partijen “bad hosters” in Nederland aan te pakken. Dit zijn 
hostingbedrijven die het hosten van verschillende vormen van 
cybercriminaliteit (bijvoorbeeld het verspreiden van malware of 
kinderporno) toelaten of hier zelfs actief betrokken zijn. Dit 
interview en alle andere opnames zijn terug te zien via  
www.tektok.nl/index.php/tektokstudioatncsc.

wiNNaars phd competitie
Op de dag voorafgaand aan de conferentie, werd het NCSRA-
symposium gehouden. Onderdeel van dit druk bezochte sympo-
sium rond de “National Cyber Security Research Agenda” (NCSRA) 
was een PhD competitie. Zes PhD studenten streden met een 
presentatie over hun onderzoek op het gebied van cybersecurity  
om een tijdslot op de NCSC One Conference. Rick Hofstede van de 
Universiteit Twente en Dennis Andriesse van de Vrije Universiteit 
Amsterdam wonnen de competitie en mochten hun presentaties  
op 4 juni in één van de parallelle sessies herhalen. 

ALERT
online

alert oNliNe
Gedurende de conferentie kon bij een 
stand in de hal van het World Forum 
informatie worden ingewonnen over de 
Alert Online campagne, de landelijke 
awareness campagne over cybersecurity. 
Alert Online heeft als belangrijkste doel het 
bewustzijn over cyber security bij overheid, 

bedrijfsleven en consumenten te bevorderen. Tijdens de 10-daagse 
campagne organiseren de deelnemende organisaties onder het  
logo van Alert Online verschillende activiteiten gericht op de eigen 
doelgroepen, leveranciers en klanten. Dit jaar is het thema “kennis 
over cyber security”. Minister Opstelten zal op 27 oktober het 
startschot geven. Meer informatie over de campagne is te vinden  
op www.alertonline.nl. 

http://www.tektok.nl/index.php/tektokstudioatncsc
http://www.alertonline.nl
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de toekomst
Technologieën ontwikkelen zich in een steeds sneller tempo.  
De wereld om ons heen verandert hierdoor ook snel en drastisch. 
Mensen verlangen naar (een zeker gevoel van) controle en er lijkt 
een mismatch te zijn tussen dit verlangen en de oncontroleerbare 
aard van de nieuwe mogelijkheden. De gevolgen van deze mogelijk-
heden is een verlies van controle. Hoe moeten we hiermee 
omgaan? Yori Kamphuis, medeoprichter en Chief Business 
Development Officer van CoBlue, nam het publiek mee op een 
verkenningsreis door het heden naar de toekomst. 

Kamphuis liet enkele voorbeelden zien van de huidige stand van de 
techniek. Teleportatie zagen we eerst alleen nog in sciencefiction 
films, maar onlangs zijn onderzoekers van de TU Delft er als eersten 
in geslaagd om informatie met behulp van een quantum-computer 
over drie meter te verplaatsen zonder dat de informatie door de 
tussenliggende ruimte reisde. Er kan dus al heel veel meer dan we 

ons ooit voor konden stellen en Kamphuis stelt de vraag waar de 
toekomst ons kan brengen. Zou een computervirus in de toekomst 
bijvoorbeeld mensen kunnen besmetten (denk aan medical devices 
als een pacemaker)? En zorgt de schrikbarende achteruitgang van de 
wereldwijde bijenpopulatie ervoor dat we gebruik zullen gaan 
maken van robotbijen voor het bestuiven van onze gewassen?

afscheid
Wilma van Dijk sloot de conferentie af met het bedanken van enkele 
mensen. Speciale dank ging uit naar Elly van den Heuvel, die had 
aangekondigd het NCSC na zes jaar te gaan verlaten. Als hoofd van 
GOVCERT.NL stond Van den Heuvel aan de basis van het huidige 
NCSC. Hoewel dit de laatste keer was dat ze in deze functie aanwezig 
was op de NCSC conferentie, is het zeker niet de laatste keer dat we 
haar hier tegen zullen komen. Van den Heuvel is per augustus 
secretaris van de Cyber Security Raad en blijft dus actief in het 
cyberdomein.

Het NCSC kan met trots terugblikken op een zeer succesvolle en 
geslaagde tweede internationale conferentie. De volgende editie 
van de conferentie zal in april 2015 plaatsvinden, in dezelfde week 
als de “International Global Conference on Cyberspace”. Aan deze 
prestigieuze internationale cyberconferentie nemen tientallen 
ministers en bijna 2000 afgevaardigden van publieke en private 
organisaties en instellingen uit zo’n 100 landen deel. Eerdere edities 
van deze conferentie werden gehouden in Seoul, Boedapest en 
Londen. Het gastheerschap van deze conferentie biedt Nederland 
een goede gelegenheid om de internationale cyberagenda vorm te 
geven en de internationale positie van Nederland als kennis- en 
IT-land te verstevigen. Ook kunnen internationaal opnieuw 
verdergaande stappen worden gezet op weg naar een veilig en 
weerbaar cyberdomein.

Foto’s: Boudewijn
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Cybersecuritybeeld Nederland 4: de hoofdpunten
 ■ Koen Sandbrink 

Nationaal Cyber Security Centrum
 ■ Rogier van Wanroij 

Nationaal Cyber Security Centrum

“Na iedere 30.000 km de auto aanbieden voor onderhoud”, staat in 
de handleiding van uw auto. Maar een auto bevat tegenwoordig ook 
heel wat software die onderhoud behoeft. Houdt u of uw garage- 
bedrijf er rekening mee dat u ook updates voor de software in uw 
auto moet installeren? En heeft u enig idee hoe lang de leverancier 
dit onderhoud zal blijven plegen? Deze en andere kwesties komen 
aan bod in het vierde Cybersecuritybeeld Nederland.

In juli 2014 is het vierde Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 
voltooid door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).  
Het centrumH werkt samen met publieke en private partijen aan  
het verbeteren van de digitale weerbaarheid van Nederland. Om te 
weten waar die verbetering nodig is, is het belangrijk een beeld te 
hebben van de staat van cybersecurity in Nederland. Daartoe geeft 
het NCSC jaarlijks, in intensieve samenwerking met publiek en 
private partijen, het CSBN uit. Doel is het bieden van inzicht in 
ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het 
gebied van cybersecurity. Het beeld rapporteert over de periode  
april 2013 tot en met maart 2014. Uit alle ontwikkelingen zijn de 
volgende kernbevindingen gedistilleerd:

1. de poteNtiële impact VaN cyberaaNValleN eN 
VerstoriNgeN Neemt toe door VerdergaaNde 
digitaliseriNg

 Cyberdreigingen blijven onverminderd hoog en de maatregelen 
houden geen gelijke tred met de belangen. ICT is een drijvende 
kracht achter onze maatschappij en steeds meer processen zijn 
hiervan volledig afhankelijk. Traditionele “papieren” processen 
worden steeds vaker volledig uitgefaseerd. Denk bijvoorbeeld 
aan het bijna volledig verdwijnen van bankoverschrijfkaarten  
of treinkaartjes. Omdat het belang van ICT substantieel blijft 
stijgen, stijgt ook automatisch de (potentiële) impact van 
cyberaanvallen en –verstoringen. Deze groeiende impact wordt 
bijvoorbeeld onderstreept door de verstoringen die vorig jaar 
optraden door de DDoS-aanvallen op Nederlandse banken en 
overheidsdiensten zoals DigiD. Cyberverstoringen en aanvallen 
hebben (in potentie) grote impact op zowel de maatschappelijke 
als op de persoonlijke veiligheid.

2. eeN gebrek aaN ict-duurzaamheid eN de 
toeNemeNde koppeliNg aaN iNterNet VormeN  
eeN risico Voor de maatschappelijke Veiligheid

 ICT is verantwoordelijk voor de aansturing en werking van bijna 
alle traditionele apparaten, zoals cv-ketels, auto’s en medische 
apparatuur. De software van deze apparatuur zal beveiligings- 
lekken bevatten. Het oplossen en updaten van deze kwetsbaar-

heden is niet eenvoudig en ook zal niet alle software gedurende 
de gebruikstijd van de apparatuur onderhouden kunnen 
worden. Hierdoor ontstaat een (potentieel) probleem met het 
waarborgen van de maatschappelijke veiligheid, zeker omdat de 
apparatuur steeds meer met internet is gekoppeld. Dit is een 
gebrek aan duurzaamheid, of houdbaarheid, van ICT.

3. cybercrimiNeleN eN stateN blijVeN de grootste 
dreigiNg

 De contouren van een zeer professionele criminele diensten- 
sector op het gebied van cybercriminaliteit worden steeds 
duidelijker. Er ontstaan winstgevende business modellen.  
Ook de dreiging van digitale spionage door statelijke actoren  
is onverminderd groot. Het aantal digitale spionageaanvallen  
is toegenomen, net als de complexiteit en impact.

4. priVacy staat oNder druk door dataVerzameliNg
 Op het gebied van dataverzameling en data-exploitatie zijn 

gebruikers afhankelijk geworden van de intenties van statelijke 
en commerciële actoren. Hiermee zijn gebruikers tevens 
kwetsbaar voor een verandering in deze intenties. 
Internetgebruikers hebben weinig zicht op wie er informatie 
over hen heeft. Voor een deel is dat informatie die zij zelf 
achterlaten op bijvoorbeeld sociale media, voor een deel wordt 
die data door statelijke en commerciële actoren afgeleid uit de 
activiteiten van gebruikers.

Cybersecuritybeeld N
ederland   CSBN

-4

Cybersecuritybeeld Nederland
CSBN-4

4
Het volledige Cybersecuritybeeld Nederland 4 is  
te downloaden via www.ncsc.nl.
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Luchtvaartbeveiliging van de toekomst
Kunnen we beveiligingscontroles op luchthavens goedkoper, 
passagiersvriendelijker én tegelijkertijd beter maken? SURE! 

 ■ Sander Olivier 
Directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart, NCTV

Ik ga op reis en ... doe mijn schoenen uit, riem af, jas uit, haal mijn laptop uit  
de tas en lever mijn vloeistoffen in. We weten allemaal: goede beveiliging is 
noodzakelijk, maar het is er de laatste jaren niet leuker op geworden bij de 
beveiligingscontrole op luchthavens, en zeker niet makkelijker. De Directie 
Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart van de NCTV werkt samen met 
Amsterdam Airport Schiphol en KLM aan de luchtvaartbeveiliging van de 
toekomst. Onder de titel SURE! wordt in internationaal verband een nieuw 
beveiligingsconcept ontwikkeld dat de principes van risk based security 
introduceert binnen de beveiliging burgerluchtvaart en waarbinnen  
efficiëntie, passagiersvriendelijkheid en effectiviteit centraal staan. 

Verschillende terroristische incidenten hebben de afgelopen jaren 
geleid tot een flinke toename van beveiligingsmaatregelen op 
luchthavens (zie kader). Dit heeft als gevolg gehad dat security 
procedures op luchthavens omvangrijker, ingewikkelder en niet 
altijd passagiersvriendelijker zijn geworden. Het besef groeit dat er 
grenzen zijn aan de voortdurende stapeling van beveiligingsmaat- 
regelen. Het is natuurlijk in het belang van iedereen, zowel 
overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen als passagiers, 
om te voorkomen dat de beveiliging op luchthavens vastloopt in 
haar eigen raderen. Er is daarom meer dan ooit behoefte aan een 
systeem dat enerzijds robuust (toekomstbestendig) is en anderzijds 
snel aan te passen aan de actuele dreiging (flexibel). De kunst is om 
tot een oplossing te komen die alle belanghebbenden iets te bieden 
heeft, namelijk: effectiviteit, efficiëntie en passagiersvriendelijkheid. 

Publieke en private partijen weten elkaar traditioneel goed te vinden 
op de grootste luchthaven van Nederland en hebben de handen ineen 
geslagen om samen te werken aan de “luchthavenbeveiliging van de 
toekomst”. Nederland vervult dankzij nauwe samenwerking tussen 
overheid (NCTV), luchthaven (Schiphol) en een grote luchtvaartmaat-
schappij (KLM) wereldwijd een voortrekkersrol in de ontwikkeling 
van een zogenaamd “checkpoint of the future”. De Nederlandse visie op 
hoe de toekomst van de beveiliging burgerluchtvaart eruit moet gaan 
zien, komt samen in het zogenaamde SURE!-programma. SURE! staat 
voor “Smart Unpredictable Risk based Entry” en is door de Minister van 
Veiligheid en Justitie eind 2011 voor het eerst gepresenteerd op het 
IATA World congres in Amsterdam.

Kenmerkend aan de huidige beveiliging op luchthavens is dat deze 
is ingericht volgens het principe “one size fits all”. Dat betekent dat in 
principe iedere passagier dezelfde beveiligingscontrole ondergaat. 
Terecht kan de vraag gesteld worden of dat een logische werkwijze 
is, aangezien het merendeel van de passagiers immers geen risico 
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vormt. Er wordt in het huidige model een groot deel van de schaarse 
middelen besteed aan mensen waarvoor dit wellicht niet nodig is. 
De roep om meer in te zetten op het principe van “risk based security” 
wordt daarom steeds groter. In deze benadering ondergaan niet 
langer alle passagiers dezelfde beveiligingscontrole. Door minder 
aandacht te besteden aan de passagiers met een laag risicoprofiel 
blijft er meer tijd en capaciteit over om te besteden aan de passa-
giers die een groter risico vormen. Dit vergt een paradigma-shift in 
het denken over de wijze waarop de beveiliging van de burgerlucht-
vaart al jaren vormgegeven wordt. Er is politieke durf nodig om niet 
alleen maar méér te doen, maar in sommige gevallen (op basis van 
een gedegen risico analyse) minder. Een goed en vertrouwenwek-
kend concept voor “risk based security” is daarom onontbeerlijk. 

Met het SURE!-concept wil Nederland een bijdrage leveren aan het 
denken over “risk based security”. De kern van het SURE!-concept 
bestaat uit de gedachte dat beveiligingscontroles op luchthavens 
niet meer statisch maar dynamisch zijn, zodat ze aangepast kunnen 
worden aan de passagier die de controle ondergaat. Ontwikkelingen 
in de techniek maken het mogelijk om “risk based security” concreet 
vorm te geven. Zo wordt er samen met fabrikanten gewerkt aan 
beveiligingsapparatuur die kan wisselen tussen verschillende versies 
van de detectiesoftware, zodat passagiers een striktere of minder 
strikte controle kunnen ondergaan op basis van een risicoprofiel. 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het concept is dat de keuze 
om een individu anders te controleren niet gemaakt zal worden op 
basis van persoonlijke gegevens of inlichtingeninformatie, maar op 
basis van generieke risicoprofielen. Bij het opstellen van dergelijke 
risicoprofielen kunnen bijvoorbeeld zaken als bestemming of type 
vlucht een rol spelen.
Het voordeel van een dynamische beveiligingsopstelling die op 
basis van risicoprofielen en de actuele dreiging kan wisselen tussen 
verschillende beveiligingsinstellingen, is dat er maatwerk geleverd 
kan worden, terwijl de beveiligingsopstellingen tegelijkertijd hun 
uniforme uitstraling behouden. Dit heeft enerzijds als voordeel dat 
iedere beveiligingsopstelling alle typen passagiers kan afhandelen, 
waardoor de luchthaven geen aparte capaciteit hoeft te reserveren 
voor verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt het moeilijker 
voor kwaadwillenden om het beveiligingsproces te doorgronden 
wanneer alle beveiligingsopstellingen er hetzelfde uitzien. Doordat 
tevens onvoorspelbare elementen toegevoegd kunnen worden aan 
het beveiligingsproces wordt het plegen van voorbereidingshande-
lingen bemoeilijkt. Naast het verbeteren van detectiemogelijkheden 
door het benutten van de nieuwste technieken op de bestaande 
beveiligingsapparatuur speelt dus ook het principe van de beveili-
ging als “black box” een belangrijke rol in het SURE!-concept.

Het SURE!-programma is meer dan alleen een visie: ondanks dat het 
nog een aantal jaar zal duren voordat het eindresultaat klaar is, 
wordt het concept momenteel stapje voor stapje verwezenlijkt op 
Schiphol waar de eerste concrete bouwstenen reeds als proef 
ingezet worden. Een voorbeeld van een verbetering waar passagiers 
echt iets van gaan merken, zijn de inspanningen die ervoor moeten 
zorgen dat reizigers zo weinig mogelijk spullen uit hun tas hoeven 
te halen tijdens de controle. Zo worden er op dit moment (met 

toestemming van de Europese Commissie) verschillende pilots 
gehouden met apparatuur die het mogelijk maakt om laptops in de 
tas te houden tijdens het screeningsproces. Tevens kunnen met 
dergelijke apparatuur vloeistoffen in de tas gescand worden, 
waarmee het opheffen van het verbod op het meenemen van 
vloeistoffen in handbagage een stapje dichterbij komt. Ten aanzien 
van de passagierscontrole wordt ingezet op de brede uitrol van de 
security scanner die onder meer als voordeel heeft dat passagiers 
minder gefouilleerd hoeven te worden. 

Naast deze ontwikkelingen spelen het verbeteren van de look and feel 
en de doorstroming een belangrijke rol bij de volgende generatie 
beveiligingsopstellingen op luchthavens. Nu al kun je het eerste 
resultaat van de beveiligingsopstelling van de toekomst zien 
wanneer je vanaf Schiphol naar een bestemming binnen Europa 
reist. Schiphol heeft namelijk een geheel nieuw beveiligingscontro-
lepunt ontwikkeld waarbij effectiviteit, efficiëntie en passagiersbe-
leving voorop staan (zie foto). Dit beveiligingscontrolepunt zal 
dienen als basis voor nieuwe innovaties. De nieuwe beveiligingsop-
stelling op Schiphol geniet grote internationale belangstelling van 
zowel overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen als 
fabrikanten van security apparatuur. De opstelling dient als de 
wereldwijde “showcase” voor de eerste generatie “checkpoints of the 
future” binnen het IATA Smart Security project waar overheden, 
luchthavens en luchtvaartmaatschappijen uit de hele wereld 
samenwerken om nieuwe initiatieven te verwezenlijken. Dit draagt 
bij aan de verspreiding van kennis en ervaring en het streven naar 
wereldwijde acceptatie van de Nederlandse visie op de beveiliging 
van de burgerluchtvaart. Ondertussen werken alle betrokken 
partijen op Schiphol volop verder aan het doorontwikkelen van de 
nieuwste beveiligingsoplossingen om passagiers de meest efficiën-
te, passagiersvriendelijke en effectieve beveiliging ter wereld te 
kunnen bieden. 

Beveiligingsmaatregelen op luchthavens na incidenten
• Lockerbie (1988): de aanslag met een bom in een 

transistorradio in de ruimbagage van een Amerikaans 
toestel leidt tot wereldwijde verbetering van beveili-
gingscontroles op ruimbagage;

• New York (2001): de aanslag op de Twin Towers is 
aanleiding tot de inzet van Air Marshalls en verplichte 
verstevigde cockpitdeuren in vliegtuigen;

• Parijs (2001): de mislukte poging van Richard Reid om 
met een bom in zijn schoen een vliegtuig op te blazen, 
leidt tot procedures voor het controleren van schoenen 
op luchthavens in de gehele wereld;

• Londen (2006): het plot om Trans-Atlantische vluchten 
op te blazen middels vloeistofbommen leidt tot een 
verbod op het meenemen van vloeistoffen en het 
plaatsen van screeningapparatuur voor vloeistoffen;

• Amsterdam (2009): de poging van Abdul Muttalab om met 
een onderbroekbom een vlucht naar Detroit op te blazen, 
leidt tot een versnelde uitrol van security scanners.
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Veerkracht tijdens calamiteiten
Motor crisisteam krijgt meer vermogen door veerkrachtige mensen

De continuïteit en reputatie van organisaties - als gevolg van een calamiteit - kan sterk verbeterd worden. Dit door 
expliciet meer aandacht te besteden aan het waarborgen en vergroten van de veerkracht van individuen en teams die zich 
bezighouden met het bestrijden van een calamiteit. Veerkracht zorgt ervoor dat crisis- of business continuity-teams 
effectiever en efficiënter werken aan hun niet alledaagse en unieke crisistaak. 

■  Maureen Snijders MSc 
Calamiteiten Psycholoog & Trainer

■  ing. Edwin Martherus MSc 
Consultant Business Continuity Management & Coach

heftige emoties tijdeNs calamiteit hiNdereN 
crisistaak
Een ramp of (grote) calamiteit laat ons als mens alles behalve koud. 
Of het nu gaat om de ramp met de MH17 die de gemoederen van ons 
als samenleving, hulpverleners en crisismanagers al wekenlang 
bezighouden. Of dat het gaat om de Moerdijkbrand en het daarop 
volgende faillissement van Chemiepack wat grote negatieve 
gevolgen had voor de werknemers en hun families. Dit soort 
schokkende gebeurtenissen roept bij ons allerlei gedachten en 
emoties op zoals afschuw, woede, onzekerheid of angst. Gedachten 
en emoties bepalen, meestal onbewust, ons handelen. Deze vaak 
lastige en heftige emoties kunnen crisisteams hinderen in het 
adequaat functioneren en het slagvaardig uitvoeren van hun 
crisistaak. Hierdoor wordt de responssnelheid vertraagd, de schade 
of impact van de calamiteit onnodig groot en blijft het herstel 
achter. Crisisorganisaties kunnen op dit onderbelichte aspect nog 
veel leren van de wetenschap en praktijkervaringen binnen andere 
sectoren. Het verheugt ons dat dit onderwerp leeft want op 7 en 8 
oktober wordt een conferentie gehouden over ons onderwerp 
“Veerkracht tijdens Calamiteiten”.

meNselijke Veerkracht kritische schakel
Veerkracht is het vermogen van mensen, teams en organisaties om 
adequaat om te gaan mét en terug te veren ná een schokkende 
gebeurtenis. Wij onderscheiden vier met elkaar samenhangende 
pijlers van veerkracht binnen organisaties:

1. financiën: eigen vermogen, externe financiering, verzekering e.d.;
2. infrastructuur: gebouwen, machines, ICT e.d.;
3. mensen: vermogen crisisteams, werknemers e.d.;
4. reputatie: perceptie van markt, aandeelhouders, maatschappij e.d.

De financiële en infrastructurele veerkracht krijgt veelal voldoende 
aandacht. De veerkracht van de reputatie verdient meer aandacht 
dan het nu al krijgt. Zeker als het gaat om de impact op de langere 
termijn van de tijdens de crisisrespons genomen besluiten en 
uitgevoerde acties op de perceptie en loyaliteit van stakeholders. 

Menselijke veerkracht daarentegen heeft weinig aandacht en is in 
de regel een onbekend, lastig en zwaar onderschat aspect van 
bestaand Crisismanagement of Business Continuity Management 
(BCM). Zoals we weten is een ketting zo sterk als de zwakste schakel. 
Door de schakel van menselijke veerkracht te sterken is de veer-
kracht van de gehele organisatie versterkt.

fuNctioNereN tijdeNs calamiteit aNders daN Normaal
Wat maakt dat het functioneren tijdens een calamiteit anders, 
complexer en lastiger is dan tijdens ons normale dagelijkse werk? 
Dit komt omdat de aard, context en impact van een (grote) 
calamiteit ver af staat van het “normale” werken en de beleving van 
mensen. Zij krijgen gedachten en emoties die zo heftig kunnen zijn 
dat het hun functioneren belemmert. Zo kunnen crisisteamleden 
(tijds)druk, dreiging, stress, urgentiegevoel, onzekerheid, gefrus-
treerdheid of ambiguïteit ervaren. Ook kan er sprake zijn van angst 
door het ontbreken van veiligheid of het vertrouwen in elkaar. Soms 
is er zelfs sprake van woede omdat er binnen het team interper-
soonlijke conflicten of machtsstrijd worden uitgevochten. Deze 
vaak lastige en heftige emoties hebben een negatief effect op het 
functioneren van de teamleden. Hierdoor komen kritische 
teamprocessen als omgevingsbewustzijn, informatieverwerking, 
oordeel- en besluitvorming, samenwerking, communicatie en 
leiderschap onder druk. Mensen vallen onder dit soort omstandig
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heden en emoties terug op geautomatiseerde gedragingen en 
processen welke zij gewend zijn om onder “normale” omstandig- 
heden te vertonen en te volgen. Ook kan het zijn dat ze onder 
invloed van heftige emoties irrationeel gedrag vertonen. Laat nu 
deze irrationele en geautomatiseerde gedragingen en processen 
niet effectief zijn in de context van een calamiteit!

VergroteN meNselijke Veerkracht sterkt crisisteam
Veerkracht van mensen en crisisteams zorgt ervoor dat er beter 
omgegaan wordt met heftige emoties. Nu zijn mensen intrinsiek in 
meer of mindere mate veerkrachtig. Daar is in dit kader weinig aan 
te doen. Wel is het mogelijk om mensen en crisisteams actief te 
begeleiden en om hen een omgeving te bieden die hun veerkracht 
versterkt, of op zijn minst niet ondermijnt. Dit kan door aandacht te 
besteden aan de interactie tussen de volgende vier factoren.
• Ik: de juiste persoon met voor een calamiteit benodigde kennis, 

vaardigheden en competenties.
• Team: een cohesieve en constructieve samenwerking in het 

crisisteam.
• Taak: focus op een eenduidige en bekende crisistaak en -rol.
• Context: een veilige en ondersteunende omgeving tijdens de 

crisisrespons.

Teamleden ervaren minder hinder van heftige emoties en vertonen 
meer veerkracht door o.a.: heldere strategie & beleid, bekende & 
geoefende rollen, duidelijke gezamenlijke- & individuele crisistaak, 
eenvoudige & gevisualiseerde processen, eenduidige afspraken & 
besluiten, bespreken van conflicten, snelle & transparante 
communicatie, empathie & vertrouwen, situationele leiderschaps-
stijl, voldoende commitment e.d. Dit geeft o.a. rust, vertrouwen, 
zekerheid en vergroot de slagvaardigheid tijdens de crisisrespons. 

praktijkoNderzoek: weiNig aaNdacht Voor 
Veerkracht
Uit ons onderzoek naar veerkracht van mensen en teams in de 
kritische infrastructuur sectoren blijkt dat er door de bank genomen 
weinig aandacht is voor het veerkrachtiger maken van mensen en 
teams tijdens Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO)-trajecten.  
Laat staan dat er expliciet aandacht bestaat voor het omgaan met 
lastige emoties en gedragingen tijdens de crisisrespons. Bestaand 
beleid, plannen en processen blijken op dit gebied te haperen.  
Ook bij evaluaties is er weinig oog voor de ervaren emoties, het 
vertoonde gedrag en het effect dat deze hadden op de crisistaak. 
Verder is er onvoldoende kennis van de (onbewuste) dynamiek 
tussen individuen, teams, taak en de context. Het ontbreken van 
aandacht voor voorgenoemde staat het slagvaardig functioneren 
van een crisisteam in de weg en maakt dat het herstel langer op  
zich laat wachten en soms zelfs niet tot het oude niveau wordt 
gerealiseerd. De conclusie is dat de veerkracht van mensen en  
teams een sterk onderbelicht aspect is van Crisismanagement  
en BCM. 

wat staat oNs te doeN?
Hoe zorgen wij ervoor dat de motor van ons crisis- of business 
continuity-team niet hapert, afslaat of zelfs opblaast? In onze optiek 
dient binnen de bestaande OTO-trajecten, tijdens de crisisrespons  
en bij evaluaties expliciet aandacht te zijn voor emoties, gedrag en 
veerkracht van mensen en teams. Zo kan de rol van procesbegeleider 
zorgen voor overzicht, focus en rust in het crisisteam. Ook dient  
in de communicatie rekening gehouden te worden met de beeld- 
vorming van medewerkers en de maatschappij. Het is daarom van 
belang om concerncommunicatie vanaf het eerste moment in te 
schakelen. 

Verder is het van belang om risico-  
en crisiscommunicatie ontvanger 
gericht vorm te geven. Daarnaast 
dienen evaluaties ingezet te worden 
als een interventie voor het verbeteren 
van toekomstig Crisismanagement  
of BCM. Ten slotte kan een buiten-
staander - met kennis van gedrags-
kunde - door een andere bril mensen 
en teams observeren en evalueren en  
hen tijdens OTO of de crisisrespons 
begeleiden.
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Samenwerking expertisecentra is de sleutel
Nederlandse CBRN-kennis als exportproduct

 ■ Rob Jastrzebski 
Freelance journalist

Een consortium van vier Nederlandse (overheids)organisaties onder 
leiding van de NCTV werkt mee aan een project van de EU en de VN 
om landen buiten de Europese Unie weerbaarder te maken tegen 
CBRN-dreigingen en een internationaal netwerk van kenniscentra 
op te bouwen. De overige Nederlandse partners zijn het Nederlands 
Forensisch Instituut (NFI), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) en TNO. In juni namen vijftig functionarissen uit 
elf landen deel aan een workshop en studiebezoek aan ons land, om 
hun kennis te verbreden en te zien hoe de CBRN-expertise hier is 
georganiseerd. Nederlandse veiligheidskennis als exportproduct.

De tweedaagse workshop en het tweedaagse studiebezoek van 17 tot 
en met 20 juni waren onderdeel van een project in het kader van het 
“EU CBRN Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative”. Dit is 
een initiatief van de EU, in samenwerking met het United Nations 
International Crime and Justice Institute (UNICRI), dat als doel heeft 
deelnemende landen te helpen met het verbeteren van hun 
capaciteiten om te gaan met een incident met Chemische, 
Biologische, Radiologische of Nucleaire (CBRN) middelen. Aan de 
bijeenkomst werd deelgenomen door overheidsexperts uit 
Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Servië, 
Marokko, Jordanië, Brunei, Cambodja, Laos en Vietnam.

kijkje iN de keukeN
Tijdens de workshop werden de deelnemers getraind in het 
ontwikkelen van een CBRN- risicobeoordeling. De Nederlandse 
Nationale Risicobeoordelingsmethodiek fungeert hiervoor als 

kapstok. Op basis van deze beoordelingssystematiek kunnen 
middelen gericht worden ingezet op de grootste dreigingen. Het 
Nederlandse model staat internationaal in hoog aanzien. In 2009 
werd onze risicobeoordelingsmethodiek door de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uitgeroepen 
tot internationale “best practice”. 

Het studiebezoek stond in het teken van de praktijk. Bij het Field 
Lab van het NFI in Den Haag werd aan de hand van een fictief 
scenario gedemonstreerd hoe de Nederlandse CBRN-experts te werk 
gaan bij de vondst van verdachte materialen. Het RIVM speelt een 
cruciale rol in de CBRN-respons, met hoogwaardige faciliteiten die 
op de plaats delict kunnen worden ingezet voor bemonstering en 
analyse van aangetroffen stoffen en materiaal. Het neusje van de 
zalm is het mobiele CBRN-laboratorium dat sinds enkele jaren 24 
uur per dag stand-by staat om met een getraind expertteam ter 
plaatse analyses te verrichten. Ook de backoffice en gespecialiseerde 
laboratoria van het RIVM en TNO zijn vitale schakels in de 
Nederlandse CBRN-responsorganisatie. 

RIVM, NFI en TNO zijn strategische samenwerkingspartners in de 
Nederlandse CBRN-structuur. Het RIVM voor chemische, biologi-
sche en radiologische analyse, het NFI voor de advisering en 
ondersteuning van de forensische opsporing om de herkomst van 
aangetroffen materialen te herleiden tot daders en producenten, 
TNO vanwege de CBRN kennisbasis en zijn faciliteiten. Na de 
demonstratie konden de buitenlandse gasten de specialistische 
eenheden en uitrusting van het RIVM en het NFI op het terrein van 
het Fieldlab uitgebreid bezichtigen. Ook de laboratoria en trainings-
faciliteiten van het NFI werden bezocht. In de middag werd een 
bezoek gebracht aan TNO in Rijswijk, waar hightech apparatuur 
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voor het analyseren van monsters op biologische en chemische 
samenstelling werd gedemonstreerd. De kennismaking met de 
Nederlandse infrastructuur voor CBRN-respons werd zeer gewaar-
deerd door de gasten. 

sameNwerkiNg is de sleutel
Bij de start van het studiebezoek op 19 juni sprak Rob Duiven, 
plaatsvervangend directeur Weerbaarheidsverhoging bij de NCTV, 
over het belang van het internationale samenwerkingsproject van 
de EU en UNICRI. “Kennisdeling en samenwerking zijn essentieel 
om een internationaal netwerk van vitale partners op te bouwen. 
Dreigingen van terroristische aard houden zich niet aan landsgren-
zen. Door samenwerking en krachtenbundeling van expertteams 
wereldwijd kunnen we adequaat op dreigingen met een chemisch, 
biologisch, radiologisch of nucleair karakter reageren.”

Een aanpak - gestoeld op samenwerking en krachtenbundeling - is 
wat de Nederlandse responsorganisatie uniek maakt. Kennis en 
kunde zijn bij verschillende expertorganisaties belegd. Die kennis 
en kunde worden op de plaats van een incident en ook in het 
analyseproces daarna gebundeld, zodat de verschillende vakgebie-
den elkaar versterken. Geen enkele organisatie heeft in zijn eentje 
alle expertise in huis die vereist is voor de tactische en forensische 
analyse na een CBRN-aanslag. De boodschap die de consortiumpart-
ners aan de buitenlandse delegaties afgaven luidde dan ook: “Een 
visie op effectieve CBRN risicobeheersing is een visie op samenwer-

king. Benut alle beschikbare kwaliteiten en deskundigheden en 
breng die samen om een integrale strategie voor risicobeheersing 
en respons mogelijk te maken”.

Het programma dat het Nederlandse kennisconsortium aan de 
buitenlandse delegaties aanbood, diende niet om te laten zien hoe 
het moet, maar hoe het kan. Want de mogelijkheden voor het 
opbouwen van een robuuste CBRN-responsorganisatie verschillen 
van land tot land. Landen die al een goede infrastructuur voor 
CBRN-respons hebben, kunnen een belangrijke rol spelen in het 
ondersteunen van landen waar die expertorganisaties nog in de 
opbouwfase zitten. Samenwerking is de sleutel, nationaal en 
internationaal.

EU CBRN Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative

Het EU CBRN CoE Initiative wordt gefinancierd door de 
Europese Unie en geïmplementeerd in samenwerking  
met UNICRI. Het initiatief is ontwikkeld met technische 
ondersteuning van relevante internationale en regionale 
organisaties, de EU lidstaten en andere belanghebbenden, 
die nationaal en internationaal effectief samenwerken.  
Bij het initiatief zijn 47 landen uit acht regio’s betrokken.
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Grenzen vervagen

De landsgrens van Nederland is ruim 1000 kilometer lang.  
Langs die 1000 kilometer wonen en werken miljoenen mensen. 
Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van brandweer-
zorg en rampenbestrijding voorziet daarom in een behoefte.  
Van de 25 veiligheidsregio’s liggen er twaalf aan de grens. De beide 
Limburgse regio’s zelfs aan twee grenzen. Op grond van de Wet 
veiligheidsregio moet iedere veiligheidsregio zijn crisisplan 
afstemmen met zijn buren. Ook over de grens. 

Het maakt niet uit waar hulp bij een calamiteit vandaan komt,  
als die maar snel komt. Bij de grens kan die daarom wel eens uit  
het buitenland komen. In toenemende mate maken grensregio’s 
daarom afspraken over grensoverschrijdende samenwerking. 
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie rekent het tot zijn 
verantwoordelijkheid om regio’s te stimuleren om die samen- 
werking te zoeken. Waar nodig komt hij met eigen  
maatregelen.

NederlaNd eN NedersakseN VersterkeN sameNwer-
kiNg bij rampeNbestrijdiNg
Minister Opstelten en minister Pistorius van Binnenlandse Zaken 
van Neder-Saksen hebben op 14 juli jl. afspraken gemaakt over 
verregaande samenwerking bij de bestrijding van rampen.  
De overeenkomst gaat onder andere over gezamenlijke crisis- 
communicatie en rampenpreventie. De ondertekening vond  
plaats op het bedrijventerrein Europark op de Nederlands-Duitse 
grens bij Coevorden. 

Minister Opstelten is tevreden met de afspraken: “Voor diensten die 
langs de landsgrenzen opereren, is het logisch dat ze voor hulp en 
ondersteuning niet slechts naar een kant kijken, maar ook over de 
grens.” Minister Pistorius benadrukt het belang van de samenwerking: 
“Hoog water, branden of een treinongeluk: bij rampen gaat het erom 
dat hulp snel wordt geleverd, niet waar die hulp vandaan komt.” 

De Nederlandse Veiligheidsregio’s en Duitse Kreise stellen elkaar op 
de hoogte van gevaren, rampen of andere grote gebeurtenissen die 
mogelijk effecten hebben op het gebied van de ander. Daarnaast 
zullen er grensoverschrijdende rampenplannen worden uitgewerkt. 
Om te zorgen dat deze plannen ook in de praktijk werkbaar zijn, 
worden door de Nederlanders en Duitsers gezamenlijke oefeningen 
georganiseerd. Ook zal kennis over de bestrijding van natuurbranden 
worden geïntensiveerd. Opstelten: “Als het nodig is om belemmerin-
gen bij de samenwerking door bestaande afspraken aan te vullen, 
zullen wij dat zeker doen.”

NederlaNd eN belgië wisseleN erVariNgeN uit
Op 15 oktober opent minister Opstelten in Baarle-Nassau een 
seminar dat gaat over de Belgisch-Nederlandse samenwerking bij 
rampen en zware ongevallen. Dit seminar wordt georganiseerd door 
het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met het 
Belgische ministerie van Binnenlandse zaken en met de Benelux.

Dit seminar is er op gericht om inzicht te geven over de stand van 
zaken op meerdere terreinen van belang bij rampenbestrijding  
en brandweerzorg. Het gaat steeds om inzicht te geven over de 
ontwikkelingen in beide landen. Waar ze overeenkomen, maar ook 
waar ze verschillen. Ook mogelijke Europese ontwikkelingen zullen 
aan de orde komen. Het seminar streeft ernaar om te komen tot 
gerichte aanbevelingen voor versterking van de samenwerking. 
Onderwerpen zijn o.a. informatiemanagement, alertering van de 
bevolking door middel van smart phones, de wederzijdse aanpak bij 
een grieppandemie en de ondersteunende rol van de EU bij het 
bevorderen van samenwerking. 

De aanbevelingen zullen door een Benelux-werkgroep grensover-
schrijdende samenwerking bij rampenbestrijding, die in 2015 van 
start gaat, worden opgepakt. Om die reden zal ook Luxemburg 
deelnemen aan de werkgroep. Met de organisatie van dit seminar  
en zijn aanwezigheid wil minister Opstelten benadrukken welk 
belang hij hecht aan grensoverschrijdende samenwerking.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: 

http://nctv.nl/grensoverschrijdende-samenwerking 

Foto: Harrie Oude Hampsink

 ■ Erwin de Hamer 
Senior beleidsmedewerker, directie Weerbaarheidsverhoging, NCTV

http://nctv.nl/grensoverschrijdende-samenwerking
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1. de oeso heeft het NederlaNdse  
waterbeleid oNder de loep geNomeN.1 
wat wareN de belaNgrijkste coNclusies?

“Waterveiligheid zien wij als het op elkaar afgestemde beheer van 
vier risico’s: te veel, te weinig en te vervuild water en het gebrek aan 
veerkracht van ecosystemen. In een land dat op het gebied van 
watermanagement zijn sporen meer dan verdiend heeft, bestaat het 
risico dat men op zijn lauweren gaat rusten. Toekomstige trends 
zorgen voor onzekerheid. Zo is de klimaatverandering van invloed 
op de beschikbaarheid van water en veerkracht van waterinfrastruc-
turen. Economische en demografische ontwikkelingen zullen de 
vraag naar water doen toenemen, terwijl groeiende regionale 
ongelijkheden naar verwachting gevolgen hebben voor 
risicomanagement.
Prangende kwesties die moeten worden aangepakt betreffen  
o.a. de waterkwaliteit en de veerkracht van zoetwaterecosystemen, 
padafhankelijkheden bij landgebruik en waterinfrastructuren, en 
het gebrek aan onafhankelijk toezicht op waterdiensten, dat voor 
problemen op het gebied van transparantie en economische 
efficiëntie kan zorgen.”

2. waariN oNderscheidt zich de NederlaNdse aaNpak?
“Waterbeheer heeft ervoor gezorgd dat de Nederlanders “droge 
voeten” konden houden. Het heeft bijgedragen aan een sterke 
economie en hoogwaardige landbouw dankzij verfijnde bestuurs-
structuren, eeuwenoude instituties die met hun tijd zijn meegegaan 
en het “poldermodel”. En onlangs zijn er in het Deltaprogramma 
toekomstgerichte strategieën en middelen vastgesteld om watervei-
ligheid en drinkwatervoorziening te waarborgen.”

3. wat kuNNeN aNdereN VaN NederlaNd lereN?
“Alle OESO-lidstaten hebben kennis kunnen nemen van het werk via 
discussies en door het Water Governance Initiative van de OESO. Hier 
komt de bindende kracht van de OESO tot zijn recht in haar rol als 
beleidsforum voor het uitwisselen van standpunten, lessen en 
praktijken door een breed scala van stakeholders en vertegenwoordi-
gers van landen. Landen moeten inspiratie putten uit het vermogen 
van de Nederlanders om hun waterbeheer in de loop der eeuwen aan 
te passen, om innovatieve technologieën te ontwikkelen en te 
gebruiken, om nieuwe concepten als “Ruimte voor de rivier” te 

1 Water Governance in the Netherlands. Fit for the Future?, OECD Studies on Water, 
Paris 2014.

bedenken en toe te passen en om te anticiperen op toekomstige 
uitdagingen. In die zin moeten landen geïnspireerd raken door de 
moedige stap van het ministerie van I&M om de OESO te vragen om 
een onafhankelijk onderzoek naar waterbeheer.”

4. wat kaN er beter iN de NederlaNdse aaNpak?
“Met een aantal concrete maatregelen kan het Nederlandse 
waterbeleid toekomstbestendig worden gemaakt. Er is nu momen-
tum om een robuuste wateragenda in het land te ontwikkelen en 
Minister Schultz wil zich hiervoor krachtig inzetten en het politieke 
voortouw nemen. Ons rapport doet een aantal beleidsaanbevelin-
gen. Ten eerste moet gekeken worden naar het gebrek aan “water-
bewustzijn” van de Nederlandse burgers, die de huidige waterveilig-
heid als volkomen vanzelfsprekend zien. De Nederlandse burger 
houdt zich verre van het waterdebat, negeert waterrisico’s bij 
bouwprojecten en maakt zich nauwelijks druk over watervervuiling. 
Deze houding kan leiden tot hogere uitgaven in de toekomst en een 
afgenomen bereidheid voor waterveiligheid te betalen.

Het is belangrijk de band tussen de Nederlandse burgers en hun 
waterinstituten weer nieuw leven in te blazen. Deze instituten 
hebben zich steeds meer toegelegd op technische en beheer- 
aspecten, ten koste van de maatschappelijke en politieke dimensie. 
Hernieuwde focus op het betrekken van stakeholders kan hierin 
verandering brengen en tegelijkertijd het risico verminderen dat de 
meest uitgesproken en best georganiseerde belanghebbenden 
onevenredig veel invloed hebben. Wij stellen voor om ook de 
zwijgende burgers een stem te geven, om meer ruimte te geven aan 
ngo’s (op milieugebied), waarbij tegelijkertijd wordt voortgebouwd 
op bestaande gedecentraliseerde verbanden. 

Er moeten meer economische prikkels komen, met name om ervoor  
te zorgen dat degenen die risico’s nemen op het gebied van water- 
beheer daarvoor ook de kosten dragen. Verantwoordingsmechanismen 
moeten worden versterkt voor transparantere informatie en 
prestatiemonitoring. Er moet betere coördinatie komen tussen 
watervoorziening, afvalwaterverzameling en –behandeling, 
uitgaande van het Bestuursakkoord van 2011. Gemeenten moeten 
ervoor zorgen dat het verzamelen van afvalwater en stadsplanning 
op elkaar zijn afgestemd. Regionale waterautoriteiten kunnen 
afvalwaterbehandelingsinstallaties exploiteren indien zij hun 
bestuurs- en financieringsregelingen aanpassen.”

aNgel gurría 
Secretaris-Generaal van de Organisatie voor  
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
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