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BESTUURDERS PROBEREN STRUCTUUR TE VINDEN BIJ EEN
OVERSTROMING

Rampenplannen alleen
niet voldoende
Vanderamp metorkaanKatrinainNewOrleansin2004valtveelteIeren.OokvoorNederland,
hoeweldesituatiehiertotaalanders is.Hoesterkdedijken inNederlandookzijn,eenrampvalt
nooituittesluiten.Hoegoedzijnwevoorbereidopdegevolgenvaneendergelijkecatastrofe?Onder
detitel'LessonslearnedNewOrleans'kwameenbontgezelschap,waaronderministerRemkes(BinnenlandseZaken]enstaatssecretarisSchultzvanHaegen,op31 meibijeen inScheveningenomeen
zogehetenAgendavandeToekomstvasttestellen.Dezemoetstructuurbiedenintijden van[mogelijke)rampen.
TomPodanyvanhet USArmyCorpsof
Engineerswaspersoonlijk betrokken bijde
hulpverlening inNewOrleans.Hoewelde
orkaanalruim vantevoren(accuraat)voorspeld was,wasdeschadeveelgroterdan verwacht.Ookdehulpverlening kwamzeer
moeizaamopgang.Dathad verschillende
oorzaken:falende communicatiemiddelen,
debeschikbaarheid vanbenodigde materialenenbijvoorbeeld falende pompen.Nade
rampwarenerookbestuurlijke problemen.
Wieisverantwoordelijk voorderotzooi?Wie
ruimt watop?Ennatuurlijk: wiemoet wat
betalen?DetotaleschadedieKatrinaaanrichtte, bedroegongeveer 100miljard dollar.
Bijna 1.500mensen overleefden deramp niet

slottebelangrijk erachter tekomen watje
nogniet weet.Extremescenario's laten dat
hetbestzien.

hetbestrijden vanrampen, wordt gewerkt
aaneen'Agenda voordeToekomst'.Deze
gaateen lijst bevatten vanpunten dieaandacht verdienen,vanpreventieom rampen
tevoorkomen totdenazorgalsonverhoopt
tocheenrampoptreedt.Eengoedezaak,volgensdebewindslieden RemkesenSchultz.
Want hoewelhetvoorkomen vanrampen de
hoogsteprioriteit heeft, isdekansop bijvoorbeeld eenoverstroming nooit nul.In
Nederland isdepreventie algoed geregeld.
Nu ishet tijd om tekijken naar hoewemoetenoptreden alsertoch ietsmisgaat.New
Orleansheeft aleenaantalzaken laten zien
dieookinNederland miskunnen gaan.Zois
evacuatievolgensSchultzeenheikelpunt.Is
onzeinfrastructuur daar welop berekend?
Misschien isheteen beter ideemensen niet
uit hetrampgebied telatengaan,maar naar
eenhoogpunt binnen datgebied tetransporteren.

Grote rampenoefening in 2008
Mathijs Kokvanadviesbureau HKV/Lijn
inWater had zo'nextreem scenario ontwikkeld.Daarbij kwam hetwater Nederland
binnen indijkring 14,Centraal Holland.In
ditgevalzouden 1,7miljoen mensen getroffen wordendoorhet water.Volgens het
modelzouden meerdan 10.000 slachtoffers
vallen enzou voor 100miljard euro schade
ontstaan.Redengenoegomnu alvast te kijkennaar mogelijkheden omdeschadete
beperken,zoalsevacuatiemogelijkheden.

Eenander punt datSchultz aanhaalde,
wasdat hetbelangrijk isom tebepalen wat
moetgebeuren incrisissituaties.Debijbehorendebestuursvorm komt danvanzelf.Een
laatstepunt,waar beidekabinetsleden het
overeenszijn, ishetbelangvanoefenen. Dat
hoeft niet meteen metgroteaantallen mensenenloeiendesirenes,maar oefenen is
belangrijk.Dusdanig belangrijkdat ministerRemkesbeloofde in 2008eengroteoefeningtehouden waarinzowel bestuurders
alsveldwerkersaandeslagkunnen, f

Geen evacuatiemoeheid

,:.

VolgensdeindeVerenigdeStaten werkzameNederlandse hoogleraar EelcoDykstra
wasKatrina nietaleeneen natuurramp,
maar ookeenramp vanslechtevoorbereidingenreactie.Demens isnu eenmaaleen
rea
reactiefin
plaatsvaneenproactiefwezen.
Vo(
VoorNederland zou deschade,alsKatrina
h,e
ierzouoptreden, nogveelgroter zijn:600
milIjardeuroschade.HetNederlandse bruto
nattionaalproduct is500miljard europer
jaa; Doordeenorme schadeaande infrajaar.
structuur duurt hetaanzienlijke rijd voor
allesweeropderailszalstaan.Eenramp van
eendergelijke omvangzorgt dan ookvoor
eenduurzame ontwrichting vandesamenleving.Omdiegevolgen zoveelmogelijk te
beperken,worden rampenplannen opgesteld.VolgensDykstra iseen rampenplan
:nlijst met beloftes vanverschillende paren personen omzichopeen bepaalde
iertegedragen.Maargebeurt datook?
m daarachter tekomen isoefenen essentieel.Dykstra iseenvoorstander vanoefeningen met extreme scenario's.Het istenH2O

HetExpertisecentrum Risico-enCrisiscommunicatievoerdeeenenquêteuitoverhet
risicoopoverstromingendenoodzaakvan
evacuatieinopdrachtvanhetMinisterievan
BinnenlandseZaken.Daaruit blijkt dat
Nederlandersvanallemogelijke rampende
kansopoverstroming hethoogstachten.Toch
voelenNederlanderszichredelijkveiligachter
dijken enduinen.Vooralmensen inhet rivierengebiedstaanweleensstilbijdekansop
overstromingen;metnamedegenendiein
1993of1995eenevacuatiemeemaakten,voelenzichmindergoedbeschermd.Zijzouden
opnieuw hun boeltje pakkenalszedaartoe
wordenopgeroepen.Voorevacuatiesbijdreigendeoverstromingen bestaatdusvoldoende
draagvlak Debetrokkenenbeschouwende
gemeentealsbelangrijkste informatiebron.
Overigensblijkenookin risicogebieden
slechtsweinigenvoorbereid tezijn opeen
eventueleoverstroming.
OmNederlandse bestuurders tehelpen
bijcommunicatie overrisico's,rampen en

Op16meivondeengecombineerdeNederlands-Duitse rampenoefening plaats,waarbijzogenaamdeendijk langsdeRijndoorbrakindebuurt vanDüsseldorfende
overstromingzichlangzaam maargestaag
uitbreidde richtingGelderland.Ruim150
rampbestrijders oefenden toenmeteen
nieuwinformatiesysteem: FLIWAS.Dit
koppelt informatie vanverschillendepartijen aanelkaar.Hetwerkte uiteindelijk
niet,maardatkwamvolgenssommigen
doordekortevoorbereidingstijd vande
oefening. FLIWASwordtbeginvolgendjaar
ingevoerd inNederlanden Duitsland.
WaterschapZeeuwseEilandenoefendeop
30meimethetinzetten van noodpompen
opSchouwen-Duiveland enZuid-Beveland.

