Verslag Mini Seminar woensdag 19 juni Worst Case Scenario!
Is het Nederlandse infrastructuurnetwerk bestand tegen extreme weersomstandigheden?
Doel
Het door TNO en Kennis voor Klimaat georganiseerde seminar van afgelopen woensdag 19 juni is druk
bezocht. Het doel was om integraal na te denken over een robuust Nederlands infrastructuursysteem. Extreme
weersomstandigheden kunnen infrastructuren zwaar belasten. Tijdens deze middag is er gezocht naar
antwoorden op vragen zoals; Wat zijn de afhankelijkheden tussen verschillende infrastructuren en betrokken
partijen? Wat is er nodig om meer samenwerking tussen deze infrastructuren en partijen te creëren?
Verloop van de dag
De aanwezige partijen liepen uiteen van infrastructuurbeheerders en -eigenaren tot gebiedsbeheerders en
overheden. Daarnaast waren er ook particulieren en onderzoeks- en adviesbureaus.
Het eerste deel van de middag bestond uit drie lezingen. Arjan Braamskamp, consul op het Nederlandse
consulaat in New York, vertelde over de schade die super storm Sandy daar heeft aangericht. Hij ging ook in op
de moeilijkheden op politiek, financieel en samenwerkingsniveau tijdens het herstel en bij het maken van
beschermende plannen voor de toekomst. Wilco Hazeleger van het KNMI liet weten dat Nederland best wat
kan hebben als het gaat om extreem weer. In het verleden hebben we hier ook al mee te maken gehad. Een
nieuwe ontwikkeling is echter de toenemende kans dat een tropische storm Nederland zal treffen. Daarnaast
zorgt klimaatverandering ervoor dat de extremen op het gebied van hitte, stortbuien en wind toenemen en
dat met name de combinatie van deze factoren grote gevolgen kan hebben. Bas Kolen van HKV sloot de
lezingen af met een verhaal over de afweging om wel of niet een vitaal object te beschermen. Belangrijk hierbij
is de vraag of het netwerk en de eindgebruiker überhaupt nog wel instaat zijn om te functioneren en gebruik
te maken van de functie tijdens extreem weer. Hij vertelde ons ook dat acceptatie erbij hoort, je kunt niet alles
beschermen waardoor je grenzen moet stellen tot hoever je wilt gaan.
Na deze plenaire lezingen zijn de aanwezigen aan de slag gegaan in zes parallelle werksessies. Door middel van
het invullen van een poster werd er gestimuleerd om samen na te denken over de afhankelijkheden tussen
infrastructuren en de grootste belemmeringen die hierbij spelen.
Resultaat van de dag
De plenaire discussie van de ingevulde posters leverde interessante
bevindingen op. Het beter samenwerken tussen infrastructuren werd
door de groep breed gedragen als een positieve ontwikkeling. De
belangrijkste belemmeringen hiervoor die tijdens het seminar naar
voren kwamen waren onder andere:




Het gebrek aan een goed beeld van de afhankelijkheid en
kwetsbaarheid tussen infrastructuren.
De onduidelijke rolverdeling tussen publieke en private
partijen is een struikelblok voor een heldere samenwerking.
De versnippering en decentralisatie van partijen doet een
beroep op meer communicatie en kennisdeling. Het seminar
was hier een stap in en heeft bijgedragen aan meer
afstemming en samenwerking tussen de aanwezige partijen.
Het resultaat van de werksessies

