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VERGELIJKBAAR SYSTEEM I N VS W E I N I G ZINVOL

Kleurencoderingssysteemvoorhoogwater
inLimburgnuttig
DeVeiligheidsrcgioMidden-enNoord-Limburg heefteenrampbestrijdingsplanhoogwater
opgesteld.Deafspraken inherplanzorgenervoordatde17gemeentenmderegio hoogwaterinde
Maasadequaat hethoofd kunnenbieden.WanthoeweldeMaaswerkendeMaasgemeentenbeter
beschermentegeneenhogerewaterstand,zijndegevolgenalshetmisgaaternstiger.Deregio heeft
ervoorgekozenomdreigingentekoppelenaaneen kleurfasering.
Indeafgelopen maanden hebben ondergetekendeninondermeerdeVolkskranten
BinnenlandsBestuur kritiekgeleverdopde
toepasbaarheidvaneenkleurcoderingssysteemnaarAmerikaansmodelineenwaarschuwingssysteem voorhoogwater inde
riviereninNederland.HetdoelvanhetkleurencoderingssysreemindeVerenigdeStaten
istecommuniceren metoverheden, bedrijfssectorenendeburgeroverhetniveauvan
dreigingtenaanzienvanterroristischeaanslagen.Depraktijk toontechteraandathet
systeemvooralveelvragenoproept.Teneerstezijn dekleuren onvoldoende onderscheidend.Tentweedeiseenkleurenfase opzich
onvoldoendeduidelijk, hetverschaft geen
inzichtindespecifieke aardvandedreiging.
Inhetverlengdedaarvan isonduidelijk welkemaatregelen perfasegetroffen moeten
worden.Entenvierde,doordat verwarring
ontstaatoverdenoodzaaktotenaardvande
maatregelen,volgtnietiedereendevoorgesteldekleurcoderingop.
HoewelwijdusstellendathetAmerikaansekleurencoderingssysreem weinig
zinvolis,zijn wijvanmeningdat inconcrete
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waatdigeproblemen leidt.Iederegemeente
beschiktovereeneigentabelwaarin kleuren
gekoppeldzijn aanwaterstanden.Kortom,de
gemeentelijke kleurentabellen verschaffen
inzicht indespecifieke aardvandedreiging.

Maatregelen per kleur
Bijiederedreiging hoorreenandere
organisatiestructuur omdeproblemen het
hoofd tekunnen bieden.Zovindt bijvoorbeeldinfasegeelopgemeentelijk niveaueen
kernoverlegplaatsenwordtdeburgemeestergeïnformeerd, dewaterschappen komen
meteencoördinatieteam bijeen.Deregionalehoogwaterbestrijdingsorganisatie schaalt
meeopenafmetdiegemeentediehetsnelsteopschaaltenhet langzaamste afschaalt.

Deaandacht inelkekleurfase richtzich
opandereproblemen dieom specifieke
werkzaamheden vragendieophun beurt
leidentotconcrereproducten.Perkleurcoderingzijn inhet rampbestrijdingsplan de
voorzienbare rerealiserenproducten weergegeven,waardoorduidelijk iswelkemaatregelenperfasegetroffen worden.

Omdeonderlinge informatie-uitwisselinginde hoogwaterbeheersingsorganisatie
testructureren, iseenvergadercyclus afgesprokendieuit verschillende vastestappen
bestaat:Rijkswaterstaat verstuurt eenanalyse,degemeenrenvergaderen aandehand
vandeanalyseenversturen eensituatierapportage naar het Regionaal Operationeel
Teamdatophaarbeurt vergadertenookeen
situatierapport opstelt.Defrequentie vande
vergadercyclusneemt toemet het opschalen
naareenvolgendefase.Doordat waterstanden endaarmeesamenhangendedreigingengekoppeldwordenaaneenkleuren
dezekleurdematevanopschalingende
genomen maatregelen bepaalt,zijn dekleurenvoldoende onderscheidend.

Wanneer welke fase?

Communiceren, met wie?

Deconcretevertalingvandewaterstand
naardekleurcoderingwordtopbasisvan
onder meerdebovenstaande tabelper
gemeentegemaakt**.Eenbepaaldewaterstand leidtimmers nietinallegemeenten tot
eenzelfde dreigingsniveau.Zorakenbijeen
berrekkelijk lagewaterstand inBergenal
woongebiedengeïsoleerd,terwijl hetwater
daninanderegemeenten niet totnoemens-

AlshetwaterindeMaasstijgtende
gemeentemetdreigingen geconfronteerd
raakt,wordteenkleurcodeafgekondigd en
doorgegevenaanhetgemeentepersoneelende
overigeoverheidsorganisatiesdiebetrokken
zijnbijhethoogwater:dehulpverleningsdiensten,dewaterschappen, Rijkswaterstaat
endeprovincieLimburg.Vooraldezeorganisatiesmaaktdekleurcoderingduidelijkmet

gevalleneenkleurencoderingzijn nut wel
degelijk kan bewijzen.Maarwatheeft terrorismemet watervandoen?Indit artikel
wordthet inLimburggehanteerde kleurenmodelbij hoogwater onder deloepgenomen
enonderzocht wordr opwelkepunten dit
modelzichonderscheidr*.

dreiging
HetwaterindeMaasstijgt.
HetwaterindeMaasoverschrijdt de
alarmeringsdrempel (1500m3/sec.
teBorgharen-Dorp).

Hetwaterstijgt verder.Beschermende
maatregelen,zoalshetplaatsenvan
coupures,zijn nodigomoverstromingentevoorkomen.

Hetwaterstijgtzoverdatde
beschermendevoorzieningen worden
bedreigd.Indezefasewordt
permanentedijkbewakingingesteld.
Debeschermendemaatregelen zijn
onvoldoende.Hetwaterstijgthoger
dandedijken,kadesencoupures.
Tabel1.

KkurcoàeringLimburg

fase

situatie inde gemeente

Erissprakevanwaakzaamheid.Dewatergroen stand wordtnauwlettendgevolgd.
Indegemeenteworden routinematige
handelingen uitgevoerd omhet stijgende
waterhethoofd tekunnenbieden.
Problemenwaarmeegemeentenzichgesteld
jeel
zien,zijnonderandere:woonbebouwing,
agrarischebedrijven enindustriële objecten
rakengeïsoleerd,lokalewegenwordenonbegaanbaarenrioolstelselslopenvol.
Hoewelverregaandemaatregelen nodigzijnis
ernoggeenredentoternstigezorg.Desituatie
isnogvolledigondercontrole.Welkampen
gemeenten
metdevolgendetypeproblemen;
oranje
kelderslopenonder,schadeaanproductie' middelen,roerendezakenen fundamenten
/anwoningen.
Doordehogewaterstandbestaatdekansdat
iecontroleoverhethoogwaterverlorengaat.
3esituatieisopmeerdereplaatsenzorgwekkend,mogelijk worden(delenvande]
gemeentenontruimd.
Dverstromingenvindenopgroteschaalplaats.
Desituatie isnietmeerondercontrole.

K

welkeproblemendegemeentetekampen
heeft.
Metdeburgervindtgeen communicatie
plaatsoverdekleuren.Zoalsreedseerderis
opgemerkt,zijnperkleurcoderingechterdete
realiserenproductenweergegeven.Ookvoor
devoorlichtingrichtingburgersisaangegevenopwelkmoment bepaaldezakenmoeten
gebeuren.Indegelefasewordt bijvoorbeeld
vooralpassiefvoorgelichtdoorinformatie op
internetenteleteksttezetten;indeoranje
fasedaarentegennemendegemeenteneen
actievererolaan:zijstelleneen informatienummeropen,verstrekkenpersberichtenen
staandeperstewoord.Alskanttekeningkan
welgesteldwordendatmaatregelen altijd
afgestemd dienentewordenopdesituatieen

datdeinstrumenten geenduidelijkheid
creërenoverdeinhoudvandeboodschap.Met
anderewoorden:hetsysteeminLimburg
geeftgeenantwoordopdevraagwatwanneer
aandeburgerverteldwordt.

Hieraan verbonden iseenvolgendverschil.IndeVSwordt opgeschaald naareen
hogerekleurcodering, terwijl eenaanslag
onzekeris.Hetgevolgisdatalshet systeem
meerderemalengebruikt wordtenniet aantoonbaar aanslagen voorkomt, het nut ervan
intwijfel wordtgetrokken. InLimburg zijn
dekleurengekoppeldaan hoogwaterstanden,meetbareendeelsvoorzienbare dreigingen,waardoorvoorkomen wordtdatonnodigwordt opgeschaald.
Daarnaast bestaat indeVSde vrijheid
omhetsysteemwelofniet tevolgen.Inde
regioNoord-enMidden-Limburg ishetsysteemopgesteld doorverschillende partners
vanhet hoogwaterdiezichhebbengecommitteerd aandetoepassingvanhet systeem.
Dit voorkomtverwarringindeuitvoering.

Concluderend
Eenkleurencoderingssysteem datorganisatorisch isingebedendaarmeedenadelenvanhetAmerikaanse model ondervangt,
kaneeninstrument zijn omoplokaalniveau
metdebevolkingoverdreigingen tecommuniceren.Voorwaardeisweldatdeburger
weetwattedoen inwelkefase.AlshetLimburgsemodelwordtuitgewerkt door bijvoorbeeld aantegevendatincodegeel
auto'sverplaatstdienen tewordenenveeuit
deweimoetendat bijeenopschaling naar
oranje keldersmoeten worden leeggehaald,
dankanhetmodeltijdens een hoogwater
voordebevolkingnuttigblijken, «["
Saskia Noordewier
(Crisis Management Consultants)
Foto's:Hugo Jamin
(Waterschap Roeren Overmaas]

Verschillen en overeenkomsten
DeverschillentussendeVerenigdeStaten
enLimburgzijngroot.Dekleurcoderinginde
VSbeoogtaanslagentevoorkomendooralertheidonderdeburgerstevergroten;hetsysteeminLimburgwordtalleengebruiktinde
communicatiebinnenentussenoverheidsorganisaties.Hetlaatstesysteemisvooralsnog
ongeschiktindecommunicatienaardebevolking,omdatdefasering nietisgeconcretiseerd
naargewensteactiesvandebevolking.

Voormeerinformatie:(071J5126^20.
Gebaseerd op herModel Rampbesmjdin#splan Hoo^warer
Maai, dar in opdracht van deSector Veiligheid Noord- en
Midden-Limburg door CrisisManagement Consultants en
Tebodin in2003 isopgesteld.
**

Een uitvoeriger tabel isin het Model Rampbestrijdin^spian Hoogwater Maas opgenomen.
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