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In de IJssel-Vechtdelta (provincie Overijssel) is het op voorhand niet
duidelijk hoeveel tijd er is bij een overstromingsdreiging om een gebied
te evacueren. Het is niet in alle situaties mogelijk om alle inwoners
veilig het bedreigde gebied te laten verlaten. Daarom heeft
Veiligheidsregio IJsselland, in nauwe samenwerking met de netwerkpartners, een flexibele evacuatiestrategie uitgewerkt, gebaseerd op
preventieve en verticale evacuatie, die voor elk overstromings(dreiging)
scenario kan worden toegepast. In de IJssel-Vechtdelta werken
provincie, gemeenten, waterschap en veiligheidsregio aan integrale
waterveiligheidsstrategieën op basis van meerlaagsveiligheid. Met de
flexibele evacuatiestrategie levert de veiligheidsregio een bijdrage aan
het beperken van het overstromingsrisico.
Bij de inzet van de flexibele evacuatiestrategie maakt
Veiligheidsregio IJsselland gebruik van de zelfredzaamheid van
mensen. De strategie kent drie componenten.
1 Inwoners worden door middel van risicocommunicatie
voorbereid op een mogelijke dreiging.
2 Inwoners (en bedrijven) kunnen zelf werken aan het vergroten
van hun eigen veiligheid doordat de Veiligheidsregio en de
gemeenten hen meerdere handelingsperspectieven geven.
3 Op basis van de actuele dreiging zal de overheid in een vroeg
stadium en periodiek adviseren over de actuele mogelijkheden die
er zijn om in het gebied te blijven of om het gebied te verlaten.
Door het vergroten van de zelfredzaamheid ligt er minder druk op
een evacuatiebeslissing van de overheid. De veiligheidsregio zal
inwoners faciliteren bij evacuatie en zo mogelijk gerichte hulp
bieden in gebieden die het meest of het eerst bedreigd worden.

Bewustwording door risicocommunicatie
Voor een geslaagde evacuatie is ook risicocommunicatie van groot
belang. Risicocommunicatie maakt de mogelijke handelingsperspectieven vooraf bekend en zorgt er voor dat inwoners deze opties als
realistische oplossingen zien. In september 2014 is de publiekscampagne “Ons Water” gestart, die inwoners informeert over het risico
van een overstroming en mogelijke handelingsperspectieven.
Veiligheidsregio IJsselland sluit zich aan bij de campagne.
Overstroomik.nl geeft inwoners informatie en handelingsperspectieven,
toegespitst op de eigen woon- of werkomgeving. De website en de
app tonen droge plekken in de buurt en geven een schatting van de
beschikbare evacuatietijd. In geval van een dreiging komt de
veiligheidsregio met meer specifieke informatie, ook over het
openstellen van publieke shelters binnen het overstromingsgebied.
Het gebruik van de flexibele evacuatiestrategie vraagt om interactie
tussen overheid, inwoners en bedrijven, zowel vóór, tijdens als na
een overstroming. Veiligheidsregio IJsselland werkt de flexibele
evacuatiestrategie nu verder uit en optimaliseert de strategie met
informatie over de beschikbaarheid van vitale infrastructuur.

Wat doe jij bij een overstromingsdreiging?
Vrijwillig vertrekken: je verlaat vrijwillig het bedreigde gebied.
Je regelt zelf opvang.
Vrijwillig blijven: je blijft vrijwillig in het bedreigde gebied. Je
kent dichtbij een bereikbare, droge en veilige plek.
Verplicht vertrekken: de overheid verplicht je om te vertrekken
uit het bedreigde gebied. Je kunt om hulp vragen; er is nog
voldoende tijd.
Verplicht blijven: de overheid verplicht je te blijven op een
veilige, droge plek in het bedreigde gebied. Evacuatie uit het
bedreigde gebied is vanaf dit tijdstip te gevaarlijk.

Flexibele evacuatiestrategie
In plaats van het (op het laatste moment) nemen van een evacuatiebesluit voor het hele bedreigde gebied houdt de flexibele evacuatiestrategie beter rekening met onzekerheden die een overstromingsdreiging
kenmerken. Uitgangspunt van de strategie is vroegtijdige en continue
informatievoorziening. Inwoners krijgen één of meerdere opties om
vóór de overstroming een veilige plek te bereiken: buiten het bedreigd
gebied (preventief evacueren) of binnen het overstromingsgebied op
een hoge verdieping of in een shelter (verticaal evacueren).

Crisiscommunicatie
Tijdige crisiscommunicatie is een belangrijk onderdeel van de
flexibele evacuatiestrategie. Veiligheidsregio IJsselland heeft hiervoor
twee kernboodschappen klaarliggen met praktische instructies over
“blijven” of “weggaan”.
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