Verslag Deelsessie A: Wat als het ons overkomt?
De sessie ging van start met een drietal presentaties om het onderwerp te introduceren gevolgd door een debat,
waarin steeds drie tegen drie gedebatteerd werd over een stelling. Om tot nieuwe inzichten te komen kreeg
iedereen van te voren te horen welke stelling hij/zij moest verdedigen met het te verdedigen standpunt: voor of
tegen.
Presentatie Johan Verlinde – regenradar Rotterdam
Rotterdam ligt ver van landelijke radarstations waardoor die ‘overschieten’. Sinds september 2015 heeft de
gemeente zijn eigen hoge resolutie radar in hartje centrum. Wat levert dat op? 100x100meter resolutie, elke
minuut nieuwe data, reikwijdte 30km, dual polarisation en doppler. De laatste twee termen geven aan dat de
radar in 2 richting meet en daardoor weet hoe groot de druppel is en hoe snel hij naar beneden valt. Want, een
vallende druppel is eigenlijk een hamburger…
Met deze gegevens weet je op straatniveau (!) hoeveel er gevallen is, maar kan ook veel nauwkeuriger
voorspellen waar en wanneer er een hoosbui aankomt. Handig voor het aansturen van gemalen, maar ook voor
praktische zaken als crowd management bij festivals of het tweaken van stoplichten zodat fietsers tijdens regen
minder lang hoeven te wachten.
Rotterdam gaat verder met het door ontwikkelen van de radarbeelden, wie doet mee? Doe je voordeel met deze
open data!
Presentatie Jaap Oudeman – gemeente Hardinxveld-Giessendam
Na drie keer zwaar getroffen te zijn door extreme neerslag (2005, 2014 en 2015) was het vertrouwen van de
bewoners in de gemeente en waterschap sterk beschadigd. Naast maatregelen zoals het inrichten van een
overloopgebied en een opvijzelregeling voor laaggelegen huizen zet de gemeente samen met het waterschap in
op een betere samenwerking voor, tijdens en direct na een hoosbui. En met succes!
De gemaakte afspraken (in het kort: wie doet wat en wanneer) zijn vastgelegd in het calamiteitenplan. De kans op
wateroverlast (groen, oranje of rood) bepaald welke acties uitgezet worden en welke informatie gedeeld wordt.
Inmiddels zijn er al aardig wat ‘oefenmomenten’ geweest met oranje fases (verhoogde kans op wateroverlast) die
niet overgingen naar rood (hoge kans op wateroverlast). Dit is zeer nuttig gebleken: ervaring opdoen met
calamiteitenplan, herstel vertrouwen van bewoners richting de gemeente en het aanscherpen van het
calamiteitenplan.
Presentatie Jojanneke Dirksen – Waternet, Amsterdam
De aanleiding voor Waternet om een draaiboek hoosbui op te stellen was 28 juli 2014. Op deze dag was er
sprake van veel kleine rampen zoals het ontlopen van de A10. Waternet was compleet verrast en ging, bij wijze
van spreke, als een kip zonder kop aan de slag om de ontstane problemen te lijf te gaan.
Het doel van het draaiboek is om de inzet van middelen te rationaliseren. Het draaiboek kent net als in
Hardinxveld-Giessendam verschillende fasen: voorafgaand, tijdens, direct na en herstel. Voor elke fase geeft het
draaiboek weer wat er gedaan moet worden. Anders dan in Hardinxveld-Giessendam zijn de locaties waar
problemen ontstaan voor een grote mate lastig te voorspellen. De A10 was bijvoorbeeld ondergelopen door een
verstopte duiker.
Belangrijke elementen van het draaiboek waar invulling aan gegeven is of moet worden zijn: gerationaliseerde
trigger weeralarm, communicatie strategie, kaart met kwetsbare gebieden in Amsterdam, preventief riool
reinigingsplan, tool voor de automatische triage van meldingen, applicatie met real-time inzicht in de locatie van
beschikbaar materieel en overlastlocaties.
Na deze presentaties werd onder enthousiaste leiding van Marie-Claire ten Veldhuis gedebatteerd over 3
stellingen:
Stelling 1: Als het hoost trek ik de stekker eruit!
Na enige discussie over wat er met deze stelling bedoeld werd bleek dat het ging over de stekker van het team
dat telefonisch meldingen aanneemt van verontruste inwoners. De tegenstanders voerden op dat het de taak is
van de gemeente om iedereen te woord te staan: het telefoonteam moet juist uitgebreid worden! De voorstanders
brachten in dat, in geval van een hoosbui, er snel veel te lange wachttijden ontstaan en je toch niet iedereen te
woord kan staan: de stekker hoeft er dan niet echt uit, maar het instellen van een automatische voice-response
met de boodschap dat melden kan via de website, lijkt een goede polder-oplossing.
Stelling 2: Ik wacht tot de hoosbui over is totdat ik zelf in actie kom, tijdens de hoosbui laat ik het over aan de
hulpdiensten…
Voor deze stelling zijn beide partijen het min of meer eens dat als het eenmaal heel hard regent, je als gemeente
of waterschap niet heel veel meer kan doen om schade te voorkomen. Het is juist dan aan de hulpdiensten om
tijdens een hoosbui de veiligheid te garanderen. Maar, in de fase voor en na de hoosbui ben je als gemeente en
waterschap aan zet en dan kan er wel degelijk heel wat leed voorkomen worden!

Stelling 3:
Veel schade kan voorkomen worden als je inwoners alarmeert dat er een hoosbui aan komt: CODE ROOD!
Bij deze stelling is er enige discussie over wat ‘veel’ precies is en of we al dan niet ‘code rood-moe’ zijn. De
conclusie is uiteindelijk dat er best veel schade voorkomen kan worden maar dan niet door het zenden van een
algemene ‘code-rood boodschap’. Zet in plaats daarvan je alarmering gericht in door het code-rood gebied klein
te maken en in samenwerking met verzekeringen alleen hoog risico bedrijven/personen hiermee te benaderen.

