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Besluitvormingbijinundatie:
eenspelvoorvolwassenen

bewezen,maar het nadeel is het prijskaartje
dat eraan hangt. Deontwikkeltijd van complexespelsimulaties,zeker met ingewikkelde
computerberekeningen, kan alsnel oplopen
tot enkele mensjaren. Recenteervaringen met
spelsimulaties in een onderzoek van de faculteit Techniek, Bestuur enManagement (TU
Delft) en deDienst Weg-en Waterbouwkunde
(Rijkswaterstaat), laten zien dat ook eenvoudige,goedkope spelsimulaties zeer doeltreffend
kunnen zijn?).Dit onderzoek naar de informatiebehoefte bij de inzet van noodoverloopgebieden staat centraal in dit artikel.
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Her nabootsen van complexe besluitvorming door middel van eenspelsimulatie maakt liet mogelijk
liet ontwerp van besluitvormingsprocessen ende uitvoering m depraktijk teverbeteren. Jarenlange
ervaring met spelsimulaties, ook binnen dewaterwereld, heeft liet nut ervan al ruimschoots aangetoond. Ecu recente toepassing toont aan dat een spelsimulatie ook een toegankelijk instrument is.
Binnen een onderzoek naarde informatiebehoefte bij debesluitvorming overde inzet van uoodoverloopgcbiedcu leverdeneenvoudige, inkorte tijd ontwikkeldeengoedkopcspelsimulaties een
waardevolle bijdrage.
Indewaterwereld komt complexe besluitvorming met verschillende belanghebbenden
en onzekere informatie overdesituatie en
effecten van maatregelen veelvoor. Spelsimulaties kunnen van tevoren inzicht geven in de
relaties tussen enerzijds de actoren, systeemkenmerken en procedures en anderzijds de
dynamiek van de besluitvorming. Door te anticiperen kan de besluitvorming in de praktijk
worden verbeterd.
In een spelsimulatie wordt een systeem
nagebootst door personen in verschillende
maar samenhangende rollen deprocessen in
dat systeem ingeabstraheerde vorm na te laten
spelen1'.Zo lijkt desituatie in de spelsimulatie
op depraktijk, maar deacties beïnvloeden de
praktijk niet. Bovendien kan desituatie in de
simulatie vrij makkelijk worden aangepast.
Dit maakt spelsimulaties zeergeschikt om te
experimenteren met mogelijke (toekomstige)
situaties,zowel met een didactisch doelals
binnen beleids-oforganisatieontwikkeling of
vooronderzoek2!. Omdat spelsimulaties een
holistisch beeldgeven van desituatie, krijgen
zowel onderzoekers alsdeelnemers een beter
inzicht in het gesimuleerde systeem en in de
perspectieven van de betrokkenen. Dit kan de
samenwerking tussen en deprestaties van de
deelnemers in depraktijk verhogen.
MéérVisieïiiseen voorbeeld van een spelsimulatie binnen beleidsontwikkeling. De
deelnemers,allen betrokkenen uit de praktijk,
ontwikkelen een integrale langetermijnvisie
voor het IJsselmecrgebied.Devisieuit despelsimulatie dient als waardevol uitgangpunt

voordeontwikkeling van een visieinde praktijk.
Indit voorbeeld isdespelsimulatie ook
gebruikt om een actoranalyse te maken. De
oefening 'Dilemma', ontwikkeld en uitgevoerd
doordeProvincieGelderland in het kader van
het vierjarig oefenbeleid van die provincie,is
een spelsimulatie met eendidactisch doel.
Hierin wordt het (bestuurlijke) besluitvormingsproces in een hoogwatersituatie geoefend engetest door dat proces na te spelen.
Andere voorbeelden van spelsimulaties in
de waterwereld zijn EgyptianWater Resources
Meta Game,Waterstad,Water voor Ruimte^),
CPM2si,Storm-Rhine en Water Later6!De
genoemde spelsimulaties hebben hun nut

Aanleidingvoor het onderzoek vormde het
advies van decommissie Lutefjn van 29mei
2002.Daarin wordtgeadviseerd drie gebieden
langsdeRijn en deMaasaan te wijzen als
noodoverloopgebied, om bij bovenmaatgevende afvoeren water tijdelijk tekunnen bergen8).
Over dit advies iseendiscussiegaande, waarin
voorstanders noodoverloopgebieden zien als
een nuttig middel om, ingevalvan nood,de
schade en maatschappelijke ontwrichting te
minimaliseren door deoverstroming te sturen.
Tegenstanders hebben vraagtekens bij het
waterstandverlagende effect van bovenstroomsebergingen bij het evenwicht tussen dekosten, diegemaakt moeten worden om degebieden klaar te maken en te herstellen van een
eventuele inundatie, en de baten. Ook voelen
de bewonets van degebieden niet veelvoor het
idee omjuist hun gebied aan tewijzen. Het
kabinet moet nogeen standpunt innemen als
reactieop het advies.

Ministers beslissen onder druk
Alshet kabinet het advies van decommissieLuteijn overneemt, zullen noodoverloopgebieden zo nodig worden ingezet door middel
van een regelbare inlaat. Dit betekent dat, ten
tijde van extreem hoogwater, een besluit moet
worden genomen over de inzet van dezegebieden.Naar allewaarschijnlijkheid* zal dit
besluit worden genomen dooreen ministerieel
beleidsteam. Desamenstelling van zo'n team
kan pergevalen ook tijdens de besluitvorming
nogvariëren, maar zal tenminste bestaan uit
de minister-president en deministers vanVerkeeren Waterstaat en van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. Het ministerieel
beleidsteam zal bij het nemen van het besluit
worden ondersteund door een interdepartementaal beleidsteam,een team van ambtenaren die het besluit integraal voorbereiden,
en door experts op verschillende terreinen.
Depolitieke,maatschappelijke eneconomische belangen diemet het besluit overde
inzet van noodoverloopgebieden zijn gemoeid,
zijn groot. Het nemen vaneen besluit wordt
bemoeilijkt, doordat debesluitvorming plaatsH20
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vindtondertijdsdruk enopbasisvanonzekere
informatie overdehuidigesituatieenoverhet
effect vanmaatregelen.Hetligtindelijnder
verwachtingdathetministerieel beleidsteam
nietbesluitvolgensvantevoren vastgestelde
beslisregelsencriteria,maarinsamenspraak
kansenengevolgenafweegt omde'beste'
beslissingtenemen.
Anticiperen voor een 'goed' besluit
Omdat tijdens debesluitvormingoverde
inzetvannoodoverloopgebieden relatiefweinigtijd beschikbaar is,ishetvanbelangvan
tevoreninzicht tekrijgen indebenodigde
informatie.Zokunnen expertsadequaatreagerenenkanwordenvoorkomendathetministerieelbeleidsteamkostbare tijd verspiltaan
eenomvangrijke discussieoverdeinformatiebehoefte endaarbij belangrijke informatie
overhethoofdziet.Doormiddelvansysteemanalyseiswelinzicht tekrijgen inderelevante
informatie, maarnietinhetbelangdataandie
informatie zalwordengehecht.Onder tijdsdruk ishetechterjuist belangrijk teweten
welkeinformatie dehoogsteprioriteit heeft.
Verdergeldthetbeeldvandeinformatiebehoefte uiteenthcorerischeanalysealleenals
deberrokkenenzichvolgens'denorm'gedragen.Enjuistdatisineencrisissituatiewaarin
verschillendegrotebelangenspelennietwaarschijnlijk, omdatmensenzichonderdruk
snellerlaten leidendooremoties.
Ominzichr tekrijgen inde informatiebehoefte vanhetministerieel beleidsteam,inhet
belangdataandeinformatie wordtgehechten
indepsychologischeeffecten tijdensde
besluitvorming,isinhetonderzoeknaar
noodoverloopgebieden, naast theoretische
analyseookgebruikgemaaktvanspelsimulaties.Dezegeveninzichtindemogelijke
psychologischeeffecten, maarkunnenzeook
ondervangen.Wanneerbetrokkenen doorspelsimulatieservaringopdoenmetdesituatie,
reagerenzemogelijk betertijdens een'echte'
crisis.
Informatiebehoefte theoretisch

afgeleid
Inhetonderzoeknaardeinformatiebehoefte bijdeinzetvannoodoverloopgebiedenisdeinformatievraag afgeleid uit
interviewsenuit analysesvandeinundatiemaatregelen,hetbesluitvormingsproces ende
positievanhetministerieel beleidsteamdaarbinnenenbesraandeinformariesystemen.Uit
dezeanalysewordtduidelijk datdevolgende
generiekevragenvanbelangzullenzijn voor
deministersinhetbeleidsteam:
• Hoegrootis(opiederpunt langsderivier)
dekansopeenoverstromingalsgeen
maarregelenwordengenomen?
• Hoegrootzijndemogelijkegevolgenvan
eeneventueleoversrroming?
H2O

Watisheteffect vananderemogelijke
maatregelendandeinzetvannoodoverloopgebieden?
Watisheteffect vanhetinzettenvan
noodoverloopgebieden ophetoverstromingsrisico (risicoiskansmaalgevolg)
eldersinherrivierengebied?
Watzijndegevolgenvoordenoodoverloopgebieden alszeworden ingezet?
Wanneermoerwelkeacriewordenonder-

Bovenstaandevragenzijnweeroptedelen
insubvragen.Intotaalzijn39informatie-elementengeformuleerd. Hiermeeisdekernvan
deinformatiebehoefte benoemd,maardelijst
isvariabel,omdatdesituatieendebetrokkeneniederekeerzullenverschillen.
Vier spelvarianten
Omhetinzicht inde informatiebehoefte
tevergroten,zijn vierrelatiefeenvoudigeen
goedkopespelsimulatiesontworpen.Zeverschillenvanelkaarinheraantalrollendar
wordtgespeeldenindematewaarinactief
informatie aandedeelnemerswordrversrrekt.
Indemeesreenvoudigespelsimulariespeek
alleenhetministerieel beleidsteam eenrolen
neemrdespelleidingdeandererollenopzich.
Erwordtalleeninformatie gegevenalsdedeelnemershieromvragen.Indemeesruitgebreidespelsimulatie wordenderollenvanhet
ministerieel beleidsteam,hetinterdepartementaalbeleidsteam,detechnisch deskundi-

genenhetNationaal Coördinatiecentrum
gespeeld.Indezespelsimulariekrijgt het
ministerieelbeleidsteamookinformatie van
deanderedeelnemersalszedaaromnierhebbengevraagd.Devierspelsimulatieszijnte
spelenmetweinigmeerdanpenenpapier.
Allespelsimulatieszijngetest, enerzijds
omderesultaten tegebruikenalsinschatting
voordeinformatiebehoefte enanderzijds om
devoorhetonderzoekmeesrgeschiktespelsimulatieteontwerpen.Voorallespelsimulatiesis,omwillevandevergelijkbaarheid vande
uitkomsten,hetzelfde scenariogebruikt.Hierinisonderanderesprakevanonzekerheidover
deafvoer, desterktevandedijken,degevolgen
vaneendoorbraakenher watersrandverlagendeeffect vandeinzetvaneennoodoverloopgebied.Deafvoer lijkt bovenmaatgevend te
worden,maarwordthetniet.Opdriepunten
isdekansopeendijkdoorbraak groorenéén
dijkvak lijkt altezullen falenbij ondermaargevendewaterstanden.Hetscenariolaattot
heteindetoeopenofeennoodoverloopgebied
moetwordeningezet,welkeenwanneer.
Devierspelsimulatieszijngetestdoorze
tespelenmetstudentenTechnischeBestuurskundevandeTUDelft.Deempirische informatiebehoefte uirderestsgeeft inzicht inde
informatiebehoefte indeprakrijk,maardat
inzichtmoetmetvoorzichtigheid worden
behandeld.Teneersteomdatdestudenten,
hoewelzeveelovereenkomstige eigenschappen hebbenmetde'echte'beslissers,
geenpraktijkervaring hebben.Hierdoorrea-
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gerenzemogelijk anders.Tentweedezijnspelsimulatiesslechtseenafspiegeling vande
praktijk. Entenslotteisindevierspelsimulatiesgebruikgemaaktvanhetzelfde scenario
omdeuitkomsten tekunnenvergelijken.Een
anderscenariogeeft mogelijk andereuitkomsten.
Beter inzicht in informatiebehoefte
Dewaargenomen informatiebehoefte en
hetgewenstedetailniveau indespelsimulaties
bevestigengrotendeelsderelevantievande
geïdentificeerde informatie-elementen.De
spelsimulatiesvoegenvooralnieuwinzichttoe
inhetbelangdataaninformatie wordt
gehecht.Dedeelnemershebbenopverschillendemomenten indespelsimulatiehetbelang
vangevraagdeenonrvangen informarie
gewaardeerd.Informatie overdekansopeen
ongecontroleerdeoverstromingenhet effect
vanmaatregelen,waaronderdeinzetvan
noodoverloopgebieden, werdenzeer belangrijk
gevonden.Watdeinformatie overdegevolgen
vaneenoverstromingofinundatie betreft,
werdhetmeestebelanggehechtaandetechnischeeneconomischeaspecten,maar weinig
aandemaatschappelijke gevolgen.Gebaseerd
opeerderehoogwatersituaties isdeverwachtingdatindepraktijk het maatschappelijke
aspectjuistzeerbelangrijk wordtgevonden.
Hetverschilwordtmogelijk verklaarddoorhet
gebrekaanpraktijkervaring vandetestdcelnemersenaanexternedruk(bijvoorbeeld door
mediaendepubliekeopinie)tijdensdespelsimulaties.
De(test)simulaties vandebesluitvorming
gevennaastinzichtinde informatiebehoefte
ookmogelijkeaandachtspunten voorde
besluitvorming indepraktijk.Zowerd,
ondanksdeondermaatgevende afvoer,inalle

vierdetestsmetdespelsimulatieszondernoemenswaardigediscussiebesloteneennoodoverloopgebiedintezettenom(grotere)schadeelderstevoorkomen.Inprincipemagdit
besluitalleenwordengenomen inbovenmaatgevendesituaties.Verderhadmenweinigaandachtvooronzekerhedenindeinformatie en
werdengemiddeldeafwijkingen vaakaangenomenalsuiterste afwijking.
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Dezevooronderstelling isgebaseerd op derichtlijnen in het
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming [waann de
richtlijnen voor besluirvormingsstructuren voor debeheersing van crises op nationaal niveau staan beschreven) enop
eerdere ervaringen met besluitvorming op nationaal
niveau tijdens hoogwatersituaties.

Deinzichten uitdespelsimulaties zijn
zekerbruikbaar,maaromeerdergenoemde
redenennietzonder meertevertalennaarde
informatiebehoefte indepraktijk.Deresultatenzullenrepresentatieverwordenalsderollenwordengespeelddoormensendiedichter
bijbeslissersuitdepraktijk staan,alsmeer
contactmetdeomgevingwordtgesimuleerd
enalsdespelsimulatiesvakerwordengespeeld
metverschillendescenario's.
Veelzijdig instrument
Spelsimulaties zijn erin verschillende
soorten enmaten.Metofzonder ingewikkeldecomputetbetekeningen, voortweeofmeet
danhonderd spelers.Deontwikkeltijd kan
variëren vaneenweektot tweemensjaren en
despeeltijd kaneenuur zijn, maar ookeen
aantaldagen.Deresultaten worden niet
noodzakelijk beter bijeenrealistischer, ingewikkelder ofduurder spel;eenvoudige,goedkopespelsimulaties,zoalsde spelsimulaties
uitdecasus,kunnen zeerdoeltreffend zijn.
Zeker indewaterwereld, waarin complexe
besluiten eneenveelheid vanpartijen met
verschillende belangen enexpertises aande
ordevandedagzijn, kan hetwaardevol zijn
dedagelijkse routine nu endan teonderbrekenmet eenspel.
Foto's:H.Cuper
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