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1. Wat kan er gebeuren? 
 

Niet 100% veilig 
Ergst Denkbare Overstromingen komen regelmatig voor. Niet in ons land, maar wel 
elders in de wereld. Bangladesh, China, Centraal Europa en de Verenigde Staten zijn 
regio’s die in de afgelopen jaren zijn getroffen door het soort grootschalige 
overstromingen waar de TMO zich op richt. Voor veel Nederlanders lijken deze rampen 
onderdeel te zijn geworden van onze geschiedenis: met de Deltawerken hebben we daar 
een streep onder gezet. Helaas, zo eenvoudig ligt het niet. 100% veiligheid bestaat niet, 
en dus kan het ook hier fout gaan. Met een heel kleine kans, maar met heel grote 
gevolgen. En omdat we in Nederland zo kwetsbaar zijn áls het misgaat, zullen we ons 
hier toch op moeten voorbereiden. De rampen elders in de wereld geven ons een beeld 
van het soort ramp waar we het dan over hebben.  
 

De schaal van overstromingen 
In Nederland definiëren we het overstromingsrisico als kans maal gevolg. In de meeste 
landen komt daar het woord ‘kwetsbaarheid’ nog bij: een overstroming is pas een ramp 
als een gebied kwetsbaar is1. Als een gebied er op is ingericht dat het af en toe 
overstroomt, hoeft dit geen ramp te zijn: de geringe kwetsbaarheid leidt tot een geringe 
gevolgschade. Voor Nederland volstaat de definitie kans maal gevolg: door hoge dijken 
rond een laag land zijn we sowieso kwetsbaar, punt uit. 
In onze voorbereiding op rampen zijn overstromingen echter niet ‘één pot nat’. De 
overstroming kan tot (een deel van) één dijkring beperkt blijven, kan meerdere 
dijkringen beslaan en kan zelfs een groot deel van het land treffen. Hoe groter de 
overstroming, hoe onwaarschijnlijker dat we er door getroffen worden: er zijn immers 
zwaardere natuurlijke omstandigheden voor nodig om een groter deel van onze 
waterkeringen te doen bezwijken. Van alle schalen hebben we voorbeelden in onze 
geschiedenis: de lokale doorbraak van de boezemkade in Wilnis in 2003, de 
(boven)regionale rivieroverstromingen in 1926, en de watersnoodramp van 1953 (als 
ramp op nationale schaal).  
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De rampenbestrijding in 1953: 
De rampenbestrijding in 1953 was een 
chaos2. Rampenplannen waren er niet en 
bestuurders moesten improviseren, wat 
niet altijd lukte. Evacuaties kwamen 
nauwelijks van de grond. Slechts twee 
burgemeesters grepen de avond van de 
stormvloed al in en besloten te gaan 
evacueren. In ‘hun’ plaatsen zouden 
slechts twee mensen verdrinken. 
De bestuurders en politici waren in 1953 
volledige verrast door de omvang van de 
ramp. De minister van Verkeer en 
Waterstaat zei na de ramp: “Wij waren 
in theorie op de hoogte maar wij hebben 
ons deze ramp niet gerealiseerd”. 
 

 
 
De weerkaart van het KNMI van 1 
februari 1953. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De waterbeheerders, het KNMI 

en de media in 1953: 
Dat de dijken in Zeeland, Brabant en 
Zuid-Holland er slecht bijlagen, was al 
vóór de ramp bekend. Maar deze 
informatie kwam slecht uit, zo kort na de 
oorlog, en verdween in een la3. Toen de 
storm zich eenmaal aankondigde kwam 
de waarschuwing van het KNMI niet bij 
de lokale bestuurders. De eerste 
berichten onderschatten de ramp en 
spraken van ‘flink hoog water’ en 
‘gevaarlijk hoog water’. Het KNMI had 
willen waarschuwen voor ‘zeer gevaarlijk 
hoog water’ maar dat mocht niet: deze 
term paste niet in de procedures van de 
dienst4. Toen de omvang van het 
dreigende gevaar die zaterdagavond bij 
de weerkundigen echt goed duidelijk 
werd, konden zij met hun 
waarschuwingen niet veel meer 
uitrichten: de radiozenders gingen om 
middernacht uit de lucht. Gewoon, 
omdat ze dan altijd stopten met 
uitzenden2. 
De waterschappen bleken niet 
voorbereid op deze stormvloed. Toen de 
coupures moesten worden gesloten 
bleek het hout voor deze coupures op 
veel plekken te zijn opgestookt in de 
oorlog of doorgerot in de loop der tijd. 
Ook vergat men veel sluizen in de 
secundaire waterkeringen dicht te 
draaien waardoor het water snel kon 
doorstromen.  
 

 
 
Veel vloedbalken waren in de oorlog 
opgestookt en nooit aangevuld.

De scenario’s van de TMO 
De natuurkrachten waren in 1953 zo oppermachtig omdat het verweer zo zwak was5, 
zowel wat betreft de staat van de dijken, de informatievoorziening, de voorbereiding op 
de stormvloed, als het handelen toen het erop aankwam. Inmiddels zijn de 
waterkeringen veel sterker dan toen, zijn de meer dan 2000 amateuristische Nederlandse 
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waterschappen gefuseerd tot 27 professionele organisaties, en kunnen de media alle 
burgers overal en altijd bereiken. Maar ook de kwetsbaarheid is toegenomen. We zijn er 
dus nog niet: de voorbereiding op grote overstromingen moet beter6.  
De Taskforce Management Overstromingen richt zich op de voorbereiding op 
overstromingen die zelfs nog groter zijn dan die van 1953. Dat lijkt overdreven maar is 
het niet: de ramp van 1953 hoorde bij een stormvloed die eens in de 300 jaar voorkomt. 
In Nederland willen we ons voorbereiden op stormvloeden die extremer zijn dan waar de 
waterkeringen op zijn ontworpen: daar horen veel zwaardere stormvloeden bij die, als 
het misgaat, nog grotere consequenties hebben dan de ramp van 1953. De stormvloeden 
waar we dan over praten heeft Nederland in zijn 1000 jaar bedijkinggeschiedenis 
waarschijnlijk nooit meegemaakt.  
   

Omstandigheden extremer dan de norm 
Onze waterkeringen zijn ontworpen om een stormvloedstand of rivierhoogwaterstand 
met een bepaalde kans van voorkomen op zijn minst veilig te kunnen keren. ‘Op zijn 
minst’ wil zeggen dat de waterkeringen waarschijnlijk een (flink) stuk sterker zijn en dat 
een waterstand hoger dan de norm niet zonder meer tot een (grote) overstroming leidt. 
Er stroomt wellicht wat water over de dijk zonder dat die dijk bezwijkt. Hoeveel extra 
sterkte we hebben, weten we niet proces. Het enige waar we met zekerheid uitspraken 
over kunnen doen is de hoogte van de dijk t.o.v. de hoogte van de normwaterstand (ook 
wel maatgevende waterstand genoemd). 
De hoogte van de normwaterstand waar de waterkeringen op zijn ontworpen, is niet voor 
alle dijkringen hetzelfde. We hebben 5 normen, aangeduid als een waarschijnlijkheid van 
overschrijden van de normwaterstand. Een overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar is 
de strengste norm, deze geldt voor Centraal Holland. De minst strenge norm geldt voor 
de Maaskades in Limburg: 1/250 per jaar. Daartussen zit de kustzone (1/4000 per jaar), 
het benedenrivierengebied (1/2000 per jaar) en de bovenrivieren (1/1250 per jaar). 
De grote overstromingen waar de TMO zich op richt, zijn overstromingen bij 
waterstanden die hoger zijn dan de normwaterstand. Ze zijn dus ook minder 
waarschijnlijk dan de overschrijdingskansen die hiervoor zijn genoemd. 
 

 
 

 
 
De veiligheidsnormen voor 
de dijkringen (m.u.v. de 
Maaskades) (bron: 
Rijkswaterstaat – DWW)
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De rampenbestrijding een halve 

eeuw later: 
Op de eerste brede bijeenkomst van de 
TMO voor de veiligheidsregio’s, 
waterbeheerders en bestuurders 
ontstond er veel discussie over het hoge 
rampniveau waar de TMO zich op wil 
richten. ‘Die scenario’s zijn van een 
rampniveau 5 terwijl wij de zorg die 
hoort bij niveau 2 amper kunnen 
leveren’, klonk het in de zaal. Toen de 
orkaan Katrina zijn verwoestende werk 
in New Orleans had verricht, liet de 
reactie van Nederlandse crisisbeheerders 
aan duidelijkheid niets te wensen over: 
als zo’n overstroming Nederland treft is 
het hier net zo’n chaos als in New 
Orleans. 
De rampenbestrijders zijn het er wel 
over eens dat je bij de voorbereiding op 
rampen de overstromingen niet buiten 
beschouwing kunt laten. Zo lang maar 
niet wordt gedacht aan het volledig 
kunnen beheersen van een extreem 
scenario, want dat is te duur en kost 
teveel menskracht. 
 

 
 

De orkaan Katrina trok een spoor van 
verwoestingen door New Orleans en 
omgeving. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

De waterbeheerders, het KNMI 

en de media een halve eeuw 
later: 
Evaluaties hebben laten zien dat onze 
regionale waterbeheerders zich in hun 
voorbereiding vooral laten leiden door 
overstromingen op de schaal van hun 
eigen beheersgebied, niet op die van 
meerdere regio’s of zelfs een groot deel 
van het land7. Alsof er van wordt 
uitgegaan dat een grote overstroming 
niet meer kan optreden. Vele eeuwen 
was het voorkómen van een 
overstroming (preventie) dan ook de 
basis van het beleid. Waterbeheerders 
lijken even te moeten wennen aan 
denken in termen van misgaan. Ze 
waarschuwen er ook voor dat geld voor 
de voorbereiding op grote 
overstromingen nooit ten koste mag 
gaan van geld voor de dijken: ‘preventie 
moet gaan voor preparatie want zo 
levert een Euro je de meeste veiligheid 
op’. 
 
Was het KNMI in 1953 nog terughoudend 
met hun berichtgeving, tegenwoordig 
denken ze vooruit met hun weeralarm. 
Dankzij de snelheid van de media raken 
de burgers nu zo snel geïnformeerd dat 
rampenbestrijders nauwelijks een 
voorsprong in informatie hebben. Dat 
kan soms vervelend uitpakken, zoals bij 
en storm in januari 2007. Mensen kregen 
het advies naar huis te gaan en naar 
huis te bellen als zij in de file stonden. 
Het resultaat: her en der stond het 
verkeer vast en lag het mobiele 
telefoonnetwerk plat. Lastig, als je als 
waterbeheerder of rampenbestrijder je 
mensen naar kritische plaatsen wil 
sturen. 
 

 
Extreem scenario voor een overstroming 
van de westkust.
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2. Kleine kans, grote gevolgen: hoe gaan we daarmee om? 
 
Het standpunt van het Kabinet 
De vraag van de rampenbestrijders is duidelijk: tot hoever moet je gaan in je 
voorbereiding op overstromingen? Er zit natuurlijk een bovengrens aan de ramp waar je 
je op richt. Half Nederland onder water is niet reëel; dat is zeer onwaarschijnlijk op zelfs 
een zeer lange tijdschaal. Hoe groter het scenario van een overstroming, des te kleiner is 
immers de kans dat die optreedt. Om die reden zijn ‘ergst denkbare overstromingen’ 
doorgerekend. Ze beschrijven de omvang die overstromingen in zeer extreme 
omstandigheden zouden kunnen bereiken. Een bovengrens dus, maar wel een denkbare 
bovengrens. Door begrip te krijgen voor wat dergelijke rampen kunnen veroorzaken en 
hoe daarop te reageren, wordt ook de voorbereiding op kleinere en minder 
onwaarschijnlijke overstromingen verbeterd. 
 
Volgens sommigen gaan we in Nederland wel erg ver met onze ‘ergst denkbare 
overstromingen’. Dat lijkt een kwestie van wennen want in andere westerse landen vindt 
men het juist erg verstandig om van ergst denkbare scenario’s uit te gaan. Zo 
concludeerde de Conference Board of Canada8 na een bezoek aan het getroffen New 
Orleans: ‘Hurricane Katrina was a worst-case scenario, and those involved have realized 
that organizations must prepare for such a situation. It is important to consider even low 
probability scenarios because of their significant impact.’ 
 
Ook het vorige Kabinet had extreme omstandigheden in het vizier toen zij een standpunt 
innam ten aanzien van de voorbereiding op overstromingen:  
 

‘Het kabinet vindt dat de Nederlandse samenleving goed gesteld moet staan 
voor situaties waarin een overstroming dreigt of daadwerkelijk optreedt door 

omstandigheden die extremer zijn dan die waarop waterkeringen zijn 

ontworpen’. 

 

Een onoverbrugbare kloof?  
Het kabinetsstandpunt legt dus een enorme uitdaging neer bij de rampenbestrijders, 
crisisbeheerders en waterbeheerders. De kloof tussen de rampniveaus 2 en 5 zal op de 
een of andere manier moeten worden overbrugd. Natuurlijk vraagt dat om een sterkere 
oriëntatie op overstromingsrampen bij rampenbestrijders en waterbeheerders. Maar er is 
ook veel te bereiken door burgers meer bij het probleem te betrekken. Volgens Kees 
Rood van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn de overheden vanuit 
hun rol gewend te denken voor de burgers. ‘Dat is een doorgeslagen zorg, wij vergeten 
de capaciteiten die burgers zelf hebben. De burger wordt nauwelijks op zijn 
zelfredzaamheid aangesproken. Overheden moeten burgers serieus nemen en zorgen dat 
zij weten wat zij in hun eigen belang kunnen doen. Dankzij die zelfredzaamheid is het 
rampniveau 5 wellicht tot een lager zorgniveau terug te brengen dat je wel kunt 
bereiken’ Volgens Kees zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor deze communicatie 
naar hun burgers en moeten de waterbeheerders de burgemeesters in staat stellen deze 
rol waar te maken, door ze de juiste informatie te bieden. ‘Want je brengt mensen pas 
echt in gevaar wanneer je ze niet vertelt wat ze kan overkomen en hoe ze zich zelf 
kunnen redden.’ 
 

Wanneer ‘sta je gesteld’? 
Staat het kabinetsstandpunt op gespannen voet met wat waterdeskundigen en 
rampenbestrijders haalbaar achten? Dat hangt af van wat we verstaan onder ‘gesteld 
staan voor’. Volgens de TMO betekent dit dat de verantwoordelijkheden van 
waterbeheerders, rampenbestrijders en bestuurders helder moeten zijn, onderling goed 
moeten zijn afgestemd en moeten zijn vastgelegd in rampenplannen die regelmatig 
worden geoefend. Dit betekent dus niet dat de capaciteit van de rampenbestrijding moet 
worden afgestemd op de omvang van de extreme scenario’s. Het betekent wel dat deze 
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scenario’s leidend moeten zijn voor te maken onderlinge afspraken, waarbij in ieder 
geval de vitale belangen goed worden beschermd. 

 
Wat rampenbestrijders leerden 
van 1993 en 1995: 
Sinds de watersnoodramp van 1953 en 
de overstroming van Tuindorp Oostzaan 
(1960) was het hoogwater op de Rijn en 
Maas in 1993 de eerste keer dat 
rampenbestrijders voor een dreigende 
overstroming aan de slag moesten. Er 
ging veel fout. Maar men deed ook veel 
ervaring op en dat bleek ruim een jaar 
later: de realistische ‘oefening’ van 1993 
leidde tot een aanmerkelijk beter 
functionerende bestrijdingsorganisatie in 
19959. 
Rampenbestrijders merkten ook hoe 
belangrijk regionale media zijn bij 
hulpverlening en crisisbeheersing. Terwijl 
de landelijke media de overheden voor 
de voeten liepen waren de regionale 
media juist een waardevol verlengstuk 
doordat zij de omgeving goed kenden en 
goede informatie doorgaven. 
Waar het in 1995 nog aan ontbrak was 
afstemming tussen de verschillende 
partijen. Rudie van Meurs schreef 
hierover in zijn boek Hoogwater: ‘Er 
bestond in februari 1995 een stille strijd 
tussen Rijkswaterstaat aan de ene kant 
en de waterschappen en de 
burgemeesters aan de andere kant. Over 
de evacuatie is niet met Rijkswaterstaat 
overlegd. De dienst werd eenvoudig 
meegedeeld dat tot evacuatie was 
besloten’10.  
 

 
 
In 1995 werden 240.000 mensen uit het 
rivierengebied geëvacueerd. 
 

 
 
 

Wat waterbeheerders leerden 
van 1993 en 1995: 
Het belangrijkste dat waterbeheerders in 
1993 en 1995 leerden is dat je nooit 
zeker weet hoe sterk een dijk is. Toen de 
dijk bij Ochten begon te scheuren 
konden zij niet langer instaan voor de 
sterkte van de dijk en zo kregen 
waterbeheerders te maken met 
burgemeesters als opperbevelhebber van 
de rampenbestrijding. Een ‘bemoeienis 
waar sommigen wel moeite mee hadden, 
zoals een oud-dijkgraaf: ‘Ik denk dat 
sommige gemeentebestuurders het mooi 
vonden nou eens te laten zien wat ze 
allemaal konden met hun 
rampbestrijdingsplannen. Er zijn er veel 
te veel voor radio en televisie geweest 
die ineens ‘dijkgraaf’ waren en pleidooien 
hielden voor veiligheid. Mensen om wie 
ik eigenlijk hard moest lachen’10. 
De waterbeheerders realiseerden zich 
hoe belangrijk hun rol is als adviseur bij 
de voorbereiding van besluiten. Zo werd 
in 1995 door ambtenaren van de 
gemeente Arnhem kwel waargenomen 
in een van de rivierdijken. Onder de 
indruk van het fenomeen adviseerden 
zij  de burgemeester die de evacuatie 
van 40.000 inwoners uit Arnhem-Zuid 
gelastte. Dankzij de kennis en inzet van 
het Polderdistrict Betuwe kon de kwel 
snel worden beteugeld en kon de 
evacuatie worden afgelast11.  
De gemeentelijke collega’s en 
bestuurders kregen toen even een kijkje 
in de wereld van de dijkbeheerders; 
kwel hoeft een dijk niet in gevaar te 
brengen en schade is best nog tijdig te 
voorkomen en te herstellen. 
 

 
 
Kwel is niet persé een gevaar voor de 
dijk.
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De les van de jaren negentig: nog even wennen 
 

‘Later zou blijken dat niemand elkaar vertrouwde. De waterschappen murmureerden 
tegen de bemoeizucht van de provincie en voelden zich geknecht door Rijkswaterstaat. 
De provincie gruwde van de onbetrouwbaarheid van Rijkswaterstaat. De gemeenten 
trokken de deskundigheid van de waterschappen in twijfel. De commissaris van de 
koningin werd fijntjes op z’n plaats gezet door de burgemeester. Burgemeesters 
onderling twistten over de prominentste rol en ambtenaren van Rijkswaterstaat verweten 
de burgemeesters veel te rigide te zijn in hun uitleg van het zogenaamde ‘kritieke 
waterpeil’ – dat het sein zou worden van een overhaaste evacuatie’. 
 
Met dit citaat van Van Meurs10 zakt je de moed bijna in de schoenen. Maar het was 
natuurlijk wel voorstelbaar dat vooral in 1993 de verschillende waterbeheerders,  
rampenbestrijders, crisisbeheerders en bestuurders, door ‘gebrek aan recente 
overstromingservaringen’, nog moesten wennen aan elkaars rollen bij het gezamenlijk 
optreden bij (dreigende) overstromingen. Toch had men de hoofdlijn van de 
verantwoordelijkheidsverdeling wel goed te pakken: de burgemeester heeft in beginsel 
het opperbevel en stuurt de rampenbestrijding aan. De waterbeheerders moeten 
zorgen dat de burgemeester en rampenbestrijders zo goed geïnformeerd zijn dat zij 
hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken.  
 
Ook achteraf bleek hoe belangrijk het samenspel is van waterbeheerders en 
rampenbestrijders. Ogenschijnlijk verliep de evacuatie van 240,000 mensen perfect. In 
het buitenland was men diep onder de indruk van een kwart miljoen mensen die 
gedisciplineerd achter elkaar de polder uit reed. Maar achter de schermen kwamen 
vragen naar boven: uit kennis van waterbeheerders bleek dat die gedisciplineerde 
burgers bij een dijkdoorbraak door het water verrast zouden worden omdat de weg 
waarop ze reden dan snel onder water zou lopen. De les is duidelijk: in het vervolg zal 
dit soort informatie tussen rampenstrijders en waterbeheerders moeten worden 
kortgesloten vóórdat een besluit tot evacuatie wordt genomen. 
  
 
 

 
 
In 1995 werd het leger ingezet om de Waaldijk 
bij Ochten te stabiliseren.
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3. De organisatie van onze rampenbestrijding 
De waterbeheerders hebben dus een ondersteunende rol ten opzichte van de 
bestuurders en de rampenbestrijders. De rollen van alle betrokkenen bij een 
(dreigende) overstroming zijn verdeeld over twee kolommen: de algemeen-bestuurlijke 
en de functionele kolom. 

 
De algemeen-bestuurlijke kolom 
Dit is de kolom van openbare orde en 
veiligheid. De bestrijding van de crisis of 
ramp vindt onder aansturing van 
bestuurders binnen deze kolom plaats. 
Het niveau van opschaling (en dus de 
omvang van de ramp) bepaalt wie daarin 
iets te zeggen heeft. Het opperbevel ligt 
bij lokale gebeurtenissen bij de 
burgemeester. Bij crises of rampen met 
een provinciale of nationale uitstraling 
zal de leiding van de bestrijding in 
handen zijn van de CdK, de minister van 
BZK of zelfs de minister-president.  
De basis ligt dus in de regio: de 
rampenbestrijding is decentraal 
georganiseerd. Zodra sprake is van een 
grote ramp, en er ook sprake zal zijn van 
een crisis, zal de aansturing naar een 
hoger bestuursorgaan zijn opgeschaald: 
de crisisbeheersing zal in het algemeen 
centraal zijn georganiseerd. 
De evacuatie van het rivierengebied in 
1995 was een maatregel die niet alleen 
het bereik van gemeenten maar zelfs dat 
van provincies overschreed. Duidelijk 
een verantwoordelijkheid van de minister 
van BZK dus. Daar dacht de 
burgemeester van Nijmegen echter 
anders over: ‘Het was onze competentie. 
Als men er in het provinciaal overleg 
tegen was geweest, hadden we de 
evacuatie gewoon doorgezet’10. 
 

 
 
De algemeen-bestuurlijke kolom gaat 
over het redden van mensen. 

De functionele kolom 
In het geval van een (dreigende) 
overstroming vormen het ministerie van 
V&W en de waterschappen de 
functionele kolom. Zij ondersteunen de 
algemeen-bestuurlijke kolom op twee 
manieren: door informatie te leveren op 
basis waarvan in de algemeen-
bestuurlijke kolom besluiten worden 
genomen, en door op verzoek deze 
besluiten (mede) uit te voeren. Binnen 
het ministerie van V&W is 
Rijkswaterstaat de uitvoeringsorganisatie 
die voor de rijkswateren informatie 
levert en acties uitvoert. De 
waterschappen hebben die rol voor de 
regionale waterkeringen en 
waterhuishouding. Bij crises en rampen 
van nationale omvang coördineert het 
Departementaal Coördinatiecentrum 
Crisisbeheersing (DCC) de 
informatievoorziening en het handelen 
vanuit de functionele kolom en 
ondersteunt het DCC zo het Nationaal 
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing 
(NCC) van het ministerie van BZK. 
Bij gebeurtenissen op lokale en regionale 
schaal vindt de coördinatie en 
informatievoorziening plaats door een of 
meer Regionale Coördinatiecentra (RCC). 
 

 
 
De functionele kolom neemt maatregelen 
om het water zo lang mogelijk tegen te 
houden zodat de rampenbestrijders hun 
reddingswerk kunnen uitvoeren. 
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Bijzondere posities voor veiligheidsregio’s en waterschappen 
Veiligheidsregio’s en waterschappen nemen in het plaatje met de twee kolommen een 
beetje een vreemde plek in, ieder om verschillende redenen. 
 

 

 
 
 
Afbeelding 3. De algemeen-bestuurlijke kolom (geel) en de functionele kolom (blauw) 
voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming. 
 
 
Veiligheidsregio’s 

De algemeen-bestuurlijke kolom is een 
stapeling van bestuurlijke entiteiten die 
bij opschaling in het kader van crises en 
rampen bijzondere bevoegdheden 
hebben en de bestrijdingsactiviteiten 
aansturen. Ook de inzet van de 
hulpverleningsdiensten die onderdeel 
uitmaken van de veiligheidsregio vallen 
onder die lokale aansturing. Bij 
gemeentegrensoverschrijdende effecten 
wordt verder opgeschaald en wordt een 
Regionaal Beleidsteam ingesteld. 
Afgezien van regionale verschillen is de 
lijn dat de aansturing van de 
rampenbestrijding in die gevallen wordt 
georganiseerd binnen regio’s en 
aangestuurd door een coördinerend 
burgemeester uit die regio. Het blijft 
echter bij coördineren. De huidige wet- 
en regelgeving staat immers niet toe dat 
de coördinerend burgemeester het 
opperbevel van de lokale burgemeester 
overneemt.  
Van de veiligheidsregio’s zijn er in 
Nederland 25. De gebiedsindeling van 
sommige veiligheidsregio’s volgt de 
provinciegrenzen, de meeste provincies 
kennen meerdere veiligheidsregio’s.  

Waterschappen 

De waterschappen zijn geen algemeen-
bestuurlijke overheid én geen onderdeel 
van het ministerie van V&W, en dus niet 
uitsluitend een uitvoerend orgaan zoals 
Rijkswaterstaat. De waterschappen zijn 
overheden met een functionele taak. Die 
functionele taak geeft ze een positie in 
de functionele kolom naast die van 
Rijkswaterstaat. Als specialisten, dragers 
van kennis en informatie, bewakers, 
beheer- en uitvoeringsorganisatie  
spelen ze wel degelijk een belangrijke rol 
bij de bestrijding van de ramp door de 
algemeen-bestuurlijke kolom. De 
dijkgraaf kan bij rampbestrijding –
zonder afbreuk te doen aan de eigen 
taken, rollen en verantwoordelijkheden- 
optreden als adviseur van de 
burgemeester. Actuele informatie, 
expertise op het gebied van 
overstromingsscenario’s e.d. spelen een 
cruciale rol in de besluitvorming.  
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Wet veiligheidsregio’s: een brug tussen beide kolommen 
Een overstroming blijft zelden of nooit beperkt tot één gemeente. De rampenbestrijders 
zullen daarom opereren in een gebied waarover meerdere burgemeesters zeggenschap 
hebben. Dan is het wel prettig als men bij de bestrijding van de ramp niet met al die 
burgemeesters afzonderlijk van doen heeft. Dankzij de Wet op de veiligheidsregio’s 
wordt dat ook zo geregeld: het gezag komt te liggen bij de voorzitter van de 
veiligheidsregio, en dat is één van de burgemeesters die namens de anderen de 
bestrijding van de ramp coördineert. 
Naast duidelijkheid in de bevellijn komt met de veiligheidsregio’s ook meer 
hulpverleningscapaciteit, multidisciplinaire kennis en deskundigheid voor het bestrijden 
van rampen beschikbaar. Gemeentelijke organisaties zijn vaak te klein en onvoldoende 
gespecialiseerd om zelf voldoende op  grote rampen voorbereid te zijn. De 
schaalvergroting van de veiligheidsregio’s brengt de gezamenlijke capaciteit, kennis en 
deskundigheid binnen handbereik van die individuele gemeenten. Bovendien komen in de 
voorbereiding en de besluitvorming meer disciplines binnen die veiligheidsregio’s bij 
elkaar. Zo voorziet de wet in deelname van de dijkgraaf aan het bestuur van de 
veiligheidsregio. Helaas mogen Rijksheren als de HID van Rijkswaterstaat daar niet bij 
aanschuiven. Dat neemt niet weg dat de HID ook de gelegenheid krijgt om mee te praten 
over waterrisico’s in zijn regio wanneer het thema water op de agenda staat.  In 
ambtelijke zin vinden de organisaties elkaar steeds beter wanneer het gaat om risico-
inventarisatie en het organiseren van kennisdeling en samenwerking. Het belang daarvan 
wordt in de wet onderschreven door de waterbeheerders uit te nodigen voor een jaarlijks 
overleg over de risico’s in de regio. Kortom, de Wet veiligheidsregio’s brengt de 
decentrale operationele diensten van beide kolommen en hun besturen bij elkaar. 
 

Landelijke paraplu’s boven regionale plannen 
Katrina maakte pijnlijk duidelijk wat kan gebeuren als de nationale overheid te laat de 
regie neemt bij de crisisbeheersing12. De Nederlandse overheid wil die fout niet maken. 
En dus wordt er gewerkt aan plannen waarin de bovenregionale regie wordt 
beschreven. Als paraplu boven de regionale plannen want de regionale plannen blijven 
de basis. Beide kolommen krijgen hun eigen paraplu: het Nationaal Responsplan 
Overstromingen voor de Algemeen-bestuurlijke keten en het Landelijk Draaiboek 
Hoogwater- en Stormvloedcrises voor de functionele keten. 
Dat deze overkoepelende plannen nodig zijn, is in de afgelopen jaren vanuit 
verschillende invalshoeken en voor beide kolommen afzonderlijk geconstateerd. Peter 
Glerum van het ministerie BZK: ‘Bij bestuurders heerst een algemeen besef dat de 
effecten van een grootschalige overstromingsramp de mogelijkheden van het lokale en 
regionale bestuur verre te boven gaan. Dat besef is de afgelopen jaren sterk gegroeid, 
mede gestimuleerd door de zichtbare gevolgen van Katrina en de toenemende zorg 
over de effecten van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging op de Nederlandse 
kust- en rivierdelta.’  
De realisatie van deze paraplu’s, die onderling op elkaar worden afgestemd, is weer 
een stap in de goede richting van de voorbereiding op een grote overstroming. 
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4. Waterveiligheid of rampenbestrijding? 
 
Waterveiligheid volgens de 

veiligheidsregio’s 

De voorbereiding op overstromingen lijkt 
veel op een noodtrap die pas na de bouw 
tegen het gebouw lijkt te zijn 
aangeplakt, alsof de architect hem was 
vergeten. Gerard van Staalduinen, 
adviseur van overheden op het gebied 
van (water)veiligheid: ‘Dat is ook zo. 
Veiligheidsfunctionarissen worden pas in 
een laat stadium bij het ontwerp van een 
gebouw betrokken. Dan heeft de 
architect zijn ontwerp al klaar, is hij een 
nooduitgang vergeten en wordt hij daar 
door de brandweer op gewezen. En dus 
wordt er alsnog een trap aangebouwd’. 
Volgens Gerard gaat het vaak ook zo bij 
de voorbereiding op overstromingen. Er 
wordt teveel gedacht vanuit alleen de 
preparatie en responsfase. Maar je kunt 
niet goed handelen binnen deze fasen als 
je op het gebied van preventie en pro-
actie niet het een en ander geregeld 
hebt. Simpel gesteld: als je wordt geacht 
mensen bij een overstroming te redden, 
dan moet je ook inspraak hebben bij de 
inrichting van het gebied, bijvoorbeeld 
als het gaat om hoogwatervrije 
vluchtwegen.  
Elsbeth van der Graaf van de 
Veiligheidsregio Utrecht is het hier 
volledig mee eens. ‘Wij houden ons bezig 
met alles dat kan helpen bij 
gevolgenbeperking’, zegt Elsbeth. 
‘Rampenbestrijding wordt nog teveel 
gezien als respons, maar je kunt 
eigenlijk veel meer bereiken als de blik 
van de rampenbestrijding ook wordt 
meegenomen bij de preventie.’  
 

 
 
Een dijkdoorbraak van de Dommel in 
1995 liet zien dat onze wegen niet 
hoogwatervrij zijn aangelegd.  

Waterveiligheid volgens de 

waterbeheerders 

Voor waterbeheerders is de kern van het 
veiligheidsbeleid preventie, al 
eeuwenlang. Alle aandacht ging uit naar 
de dijken. Als die maar sterk genoeg 
waren, want het mocht niet misgaan. 
Kijken naar de inrichting van een gebied 
denkend aan het voorkómen van de 
ramp én het bestrijden van de gevolgen 
mocht het toch misgaan, is nieuw voor 
waterbeheerders. Het is een verbreding 
van de blik op waterveiligheid die op dit 
moment met name in het beleidstraject 
Waterveiligheid in de 21e eeuw (WV21) 
wordt uitgewerkt. Waterbeheerders 
herkennen de opmerkingen van de 
rampenbestrijders dus wel. 
Niels Robbemont van het waterschap 
Hollandse Delta haalt als voorbeeld de 
onderhoudstoestand van zijn secundaire 
keringen aan. Zoveel aandacht de 
primaire waterkeringen krijgen, zo 
bekaaid komen de secundaire keringen 
(met uitzondering van de boezemkades) 
er van af. ‘De waterschappen weten dit: 
hun aandacht gaat uit naar de primaire 
keringen. Maar de hulpdiensten gaan uit 
van de standzekerheid van de secundaire 
keringen en dat zou wel eens onterecht 
kunnen zijn’. De ervaringen van de ramp 
van 1953 spreken boekdelen: slecht 
onderhouden binnendijken spoelden snel 
weg2. 
 
 

 
 
Tijdens de watersnoodramp van 1953 
spoelden veel secundaire waterkeringen, 
en dus ook veel verbindingen weg. 
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Waterveiligheid in plaats van rampenbestrijding 
De rampenbestrijders en de waterbeheerders zijn het met elkaar eens. Als 
waterbeheerders bij aanleg en onderhoud van waterwerken ook denken aan het 
handelingsperspectief van reddingwerkers wordt de rampenbestrijding, en dus de 
veiligheid, beter. Er zijn ook al suggesties. Elsbeth van der Graaf stelt voor dat 
veiligheidsregio’s worden betrokken bij de eventuele aanleg van extra 
compartimenteringdammen. ‘om te kijken hoe je met een slim ontwerp met dammen 
ook goede vluchtmogelijkheden kunt creëren’. Niels Robbemont stelt voor 
veiligheidsregio’s en waterschappen samen naar de secundaire keringen te laten kijken, 
als compartimenteringmogelijkheid en vanuit het handelingsperspectief bij 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor hulpverlening essentiële secundaire keringen 
zouden dan wellicht een hogere prioriteit bij versterking en handhaving kunnen krijgen.  
 
 

Waterveiligheid volgens de veiligheidsketen: 

 
Bij de beheersing van gevaren in de samenleving werken beleidsmakers vaak volgens het 
principe van de veiligheidsketen. Dit principe is er op gebaseerd dat je een bepaald 
niveau van veiligheid op verschillende manieren kunt bereiken. Die verschillende 
manieren zijn schakels binnen de keten. In Nederland onderscheiden wij 5 schakels: 
 
Pro-actie: het wegnemen van structurele oorzaken van ongevallen en rampen zodat 
deze zich überhaupt niet kunnen voordoen. 
 
Preventie: het vooraf nemen van maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van 
het ontstaan van ongevallen en rampen, en het beperken van de gevolgen indien zij zich 
toch voordoen. 
 
Preparatie: het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat men voldoende is 
voorbereid op het bestrijden van de ongevallen en rampen, mochten deze zich voordoen. 
 
Respons: de daadwerkelijke bestrijding van de ongevallen en rampen. 
 
Nazorg: alle activiteiten die er toe leiden dat de gevolgen van ongevallen en rampen zo 
snel mogelijk worden hersteld en de getroffenen in een ‘normale’ situatie en in normale 
verhoudingen kunnen terugkeren. 
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5. De voorbereiding op de ramp 
 

Werken we steeds beter samen? 
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de waterschappen Hollandse Delta en 
Rivierenland hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijke voorbereiding op 
overstromingsrampen. Ze hebben veel geleerd van wateroverlast en (bijna-
)overstromingen in het verleden, en van de nasleep van overstromingsrampen elders in 
de wereld. De partners kennen elkaar en elkaars verantwoordelijkheden goed. Sterker 
nog, een calamiteitenfunctionaris van het waterschap houdt een dag per week kantoor bij 
de veiligheidsregio, net als een collega van Rijkswaterstaat en Defensie. Auke Blok van 
de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geeft aan hoe belangrijk het is dat mensen elkaar 
leren kennen onder normale omstandigheden: ‘Dan heb je de discussie over 
verantwoordelijkheden al gevoerd op het moment dat je daar geen tijd meer voor hebt’. 
Een mooi voorbeeld! Hoe gaat het elders in het land? 
 

De veiligheidsregio’s over de 
waterbeheerders  
Nog niet overal in het land is de 
samenwerking even ver gevorderd. De 
waterschappen zijn een beetje in zichzelf 
gekeerd, wordt gezegd, ze trekken hun 
beheerstaken te ver door en halen de 
veiligheidsregio’s er in een vrij laat 
stadium bij. De veiligheidsregio rest dan 
(te) weinig tijd om te handelen. Vanuit 
de veiligheidsregio’s wordt geopperd dat 
waterschappen teveel zelf inschatten of 
de inzet van veiligheidsregio’s nodig is 
terwijl de veiligheidsregio’s die 
inschatting zelf moeten kunnen maken. 
Op basis van een risico-inschatting van 
de waterbeheerders, dat wel.  
Overigens zijn niet alle waterbeheerders 
ervan overtuigd of de veiligheidsregio’s 
bij een (dreigende) overstroming wel 
goed kunnen inschatten wat er aan de 
hand is. Volgens Auke Blok hoeft dat 
geen probleem te zijn: ‘die kennis moet 
worden ingebracht door de 
waterbeheerders, daar moet je op 
kunnen vertrouwen. Ieder moet zijn 
eigen rol kennen, je moet je niet in het 
domein van een ander gaan begeven. 
Denk niet voor elkaar maar denk aan en 
met elkaar!’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De waterbeheerders over de 
veiligheidsregio’s  
De waterbeheerders erkennen dat zij de 
veiligheidsregio’s soms laat adviseren 
maar dat is een gevolg van de 
onzekerheid van de informatie. Op het 
moment dat een waterschap kan 
inschatten of een kering gevaar loopt, is 
al veel tijd verstreken. Dat gaat ten 
koste van het handelingsperspectief van 
de rampenbestrijders. Omgaan met 
onzekerheden is de kern van het 
probleem, een probleem voor de 
waterbeheerders want zij moeten 
gegevens over waterstanden e.d. voor 
de veiligheidsregio’s vertalen in 
faalkansen en mogelijke 
overstromingspatronen.  
 
Het waterschap Rivierenland werkt goed 
samen met de veiligheidsregio 
Gelderland Zuid. Eef Janssen van het 
waterschap: ‘Tijdens de hoogwaters van 
begin jaren negentig hebben de 
waterschappen en de rampenbestrijders 
in het rivierengebied elkaar gevonden. Al 
meteen ná het hoogwater van 1993 
hebben alle overheden samen een 
intergemeentelijk plan opgesteld waarin 
o.a. het evacuatiebeleid is uitgewerkt. 
Dat hebben we samen geoefend, nog 
vóór het hoogwater van 1995. Ik durf te 
stellen dat zonder dit gezamenlijke plan 
in 1995 waarschijnlijk niet tot een 
evacuatie was besloten’. De hoogwaters 
lijken de partners in het rivierengebied 
een voorsprong op de rest van het land 
te hebben opgeleverd. Aan de 
voorbereiding op grote overstromingen 
zijn de veiligheidsregio én de 
waterheerders enkele jaren geleden 
binnen het project VIKING al begonnen. 
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We werken steeds beter samen! 
Over en weer zijn de rollen van de partners volstrekt duidelijk. Bovenstaande 
voorbeelden laten zien dat een aantal waterbeheerders en veiligheidsregio’s al ver 
gevorderd is in het samen voorbereid zijn op overstromingen. Een mooi voorbeeld voor 
anderen die nog niet zover zijn! Maar met dat dilemma van die onzekerheid, waardoor 
waterbeheerders informatie soms wat te lang bij zich houden, moeten de partners nog 
wel aan de slag. Jan Kroos, hoofd van de Stormvloedwaarschuwingsdienst van 
Rijkswaterstaat vindt ‘dat we ook open moeten communiceren over onze beperkingen, de 
onzekerheden in onze kennis. Ook op dat punt moeten we elkaars wereld leren kennen’. 
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6. De bestrijding van de ramp 
 

Oranje – samen opschalen 
‘Crisisbeheersing is als een voetbalwedstrijd met het Nederlands Elftal. Alle spelers zijn 
gewend aan hun eigen clubs. Maar als zij uitkomen voor het landelijk team moeten zij 
toch weer samen gaan trainen om op elkaar ingespeeld te raken.’ Voor Gerard van 
Staalduinen is de bestrijding van een ramp te vergelijken met een wedstrijd van 
Oranje. Niet vanwege het rampzalige spel van ‘onze jongens’, maar omdat je de spelers 
uit een vertrouwde omgeving haalt om vervolgens als één team op te treden. Een 
lastige taak voor de bondscoach: de veiligheidsregio. 
 
Waterbeheerders en rampenbestrijders hebben hun eigen procedures voor opschaling. 
Voor het samen optreden als één team lijkt dit echter geen probleem te zijn, integendeel. 
Men weet van elkaar wat de procedures inhouden, en op het juiste moment sluit de 
opschaling keurig op elkaar aan. 
 

Rampenbestrijders en de ramp 
Voor alle hulpverleners en 
rampbestrijders geldt dezelfde procedure 
voor opschaling: de Gecoördineerde 
Regionale Incidentbestrijding Procedure, 
kortweg GRIP. Bij GRIP-1 en GRIP-2 
gaat het om lokale incidenten. Zodra 
veel mensen bedreigd worden geldt 
GRIP-3 of, als de (dreigende) ramp de 
grens van een gemeente overschrijdt,  
GRIP-4. In de praktijk van een 
(dreigende) grote overstroming zitten de 
veiligheidsregio’s dus meteen op GRIP-4. 
Dan komt het Regionaal Beleidsteam 
bijeen voor het nemen van besluiten. 
Waar nodig zullen de waterbeheerders 
bij de uitvoering van die besluiten 
worden ingeschakeld. Liaisons van de 
waterbeheerders (zowel waterschappen 
als Rijkswaterstaat) zullen bij de 
veiligheidsregio’s worden gestationeerd 
opdat de communicatie over en weer zo 
goed mogelijk verloopt. 
 
 
 
 

Waterbeheerders en de ramp 
Als nog geen overstroming dreigt maar 
de waterbeheerders al wel warm lopen, 
zitten zij in fase 1 of 2. Fase 1 gaat 
gelden zodra hoogwater op de rivieren of 
storm voor de kust wordt verwacht. Dan 
worden de waterstandvoorspelling en 
informatievoorziening bij de 
waterbeheerders operationeel. Die 
informatie gaat ook naar de 
veiligheidsregio’s en burgemeesters in 
het betreffende gebied zonder dat dit 
hoeft te leiden tot actie. In fase 2 nemen 
de waterbeheerders 
voorzorgsmaatregelen, zoals het sluiten 
van coupures of het verlagen van het 
peil van het IJsselmeer. De 
waterbeheerders zien dit als hun 
verantwoordelijkheid. Maar deze 
maatregelen worden wel afgestemd met 
de algemeen-bestuurlijke kolom omdat 
het sluiten van een kering natuurlijk ook 
het afsluiten van een evacuatieroute kan 
betekenen. Op het moment dat fase 3 
ingaat, zijn de veiligheidsregio’s goed 
bijgepraat over de ontwikkelingen en 
genomen of te nemen waterstaatkundige 
maatregelen.

  
 

De beheerder van het 
waterstaatkundig object is 
bevoegd om alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen bij de 
instandhouding van de kering bij 
dreigende overstroming. Toch zal 
hij de algemeen-bestuurlijke 
kolom bij zijn besluiten (moeten) 
betrekken. Bij een maatregel met 

lokale effecten (links) is dat een zaak tussen dijkgraaf en burgemeester, bij de afsluiting 
van de A2 bij de Diefdijk tussen de ministers van V&W en BZK. 
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7. Bottom-up of topdown: onzekere dreiging - een dilemma 
 
Rampenplannen en draaiboeken gaan uit van opschaling waarbij een ramp of crisis zich 
van klein tot groot ontwikkelt. Dit is echter maar één kant van het verhaal. De andere 
kant van het verhaal is die extreem zware storm, die op een grote overstroming zou 
kunnen uitdraaien. Zou kunnen, want dat weet je niet zeker. Maar er komt iets aan, dat 
weet je wel. Aad Dollee, projectleider van het Landelijk Draaiboek Hoogwater- en 
Stormvloedcrises schetst zijn dilemma: ‘Wat gaan we doen als het KNMI meldt dat over 5 
dagen een zeer zware storm onze kust zou kunnen bereiken met een kans van 5%, en 
als Rijkswaterstaat (de SVSD) zegt dat deze storm mogelijk waterstanden genereert 
waarvan de waterschappen op hun beurt zeggen dat de waterkeringen die niet kunnen 
keren? Wanneer komen we in actie, hoe werkt dat? Dat is geen opschaling van onderaf.’ 
 
De twee kanten van het verhaal zijn twee verschillende dreigingen: een rivierhoogwater 
en een stormvloed op zee. Dat rivierhoogwater ontwikkelt zich geleidelijk, de spannende 
niveaus zien we bijtijds aankomen en we staan klaar met onze opschalingschema’s. Maar 
die stormvloed op zee wordt voorspeld op een moment dat er letterlijk nog geen vuiltje 
aan de lucht is en de calamiteitenorganisaties van waterbeheerders en veiligheidsregio’s 
nog niet operationeel zijn. 
   

Bottom-up, als een ramp steeds 

groter wordt 
Als het hard en lang regent in het 
stroomgebied van de Rijn of de Maas, en 
de ondergrond is bevroren of verzadigd 
met water, breekt het moment aan dat 
Rijkswaterstaat gaat rekenen aan de 
rivierafvoer in de komende dagen. 
Hoeveelheden neerslag worden vertaald 
in rivierafvoeren, en dus in 
waterstanden. Die informatie wordt 
verspreid, naar andere waterbeheerders 
(regionale diensten van Rijkswaterstaat 
en waterschappen), naar 
veiligheidsregio’s en naar de 
burgemeesters van de gemeenten langs 
de rivieren. De waterbeheerders 
interpreteren de feitelijke informatie in 
termen van risico’s en geven hun 
interpretatie door aan de 
veiligheidsregio’s die daarop zelf 
besluiten hoe zij hierop moeten 
reageren.  
 
 
 

Topdown, als ‘onze Katrina’ komt 
Op een echte Katrina hoeven wij niet te 
rekenen, daar is onze zee te koud voor. 
Maar een storm met de impact van 
Katrina is niet ondenkbaar. Een 
dergelijke zware storm ontstaat niet van 
het ene op het andere moment: 
weerkundigen zien al dagen van tevoren 
iets ontstaan. Maar wordt het ook een 
overstroming die om forse maatregelen 
vraagt? En komt hij wel op de zuidelijke 
Noordzee uit? 

 
 
… zoals ‘onze’ 
Katrina er 
volgens Eelco 
Dykstra, 
hoogleraar 
crisisbeheersing 
uit zou kunnen 
zien 
 
 
 
 
 
 

Een onzekere dreiging 
Op 26 augustus 2005 bedroeg de kans dat Katrina bij New Orleans aan land zou gaan 
volgens schatting 17%. Op basis daarvan heeft de staat Louisiana die dag de 
noodtoestand uitgeroepen13. Omgaan met onzekerheden, daar draait het om bij 
dergelijke scenario’s. 17% was in Louisiana kennelijk voldoende zeker voor bestuurders 
om de eerste stappen te zetten. Hoe gaan wij om met onze dreigingen? Vaststaat dat 
onze bestuurders moeten leren omgaan met grote onzekerheden bij vroegtijdige, 
vergaande besluiten. ‘Maar we zijn nog wel op zoek naar het moment met de 
bijbehorende statistiek waarop je grote besluiten neemt’, concludeert Aad Dollee.
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Bottom-up (vervolg) 
Als vervolgens in Keulen het water de 
binnenstad dreigt in te stromen of de 
(onbedijkte) Maas treedt buiten haar 
oevers, pakken de burgemeesters van de 
gemeenten langs de rivieren de regie op 
en bereiden zij zich voor op hun rol als 
opperbevelhebber. Veiligheidsregio’s 
staan klaar voor de uitvoering van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. 
De waterbeheerders hebben hun liaisons 
bij de veiligheidsregio’s gestationeerd 
voor de uitwisseling van informatie 
tussen de functionele kolom en de 
veiligheidsregio’s. Daarnaast bereiden de 
waterbeheerders zich voor op eigen 
taken. 
 
De ramp dreigt zich over meerdere 
gemeenten uit te strekken en dus wordt 
de Commissaris van de Koningin 
verantwoordelijk voor de aansturing van 
de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. De waterbeheerders 
blijven functioneel ondersteunen, 
waarschijnlijk met verdergaande 
maatregelen, afhankelijk van wat de 
bestuurders besluiten. Bij deze 
ondersteuning komen de rijksheren in de 
regio (HID RWS, dijkgraaf, directeur 
veiligheidsregio) prominenter in beeld. 
 
Als de overstroming (bijna) een feit is, is 
sprake van een (dreigende) nationale 
ramp en neemt de minister van BZK of 
zelfs de minister-president het stokje 
over. De aansturing van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing 
komt dan helemaal van bovenaf. Binnen 
de functionele kolom zal het 
Departementaal Coördinatiecentrum 
Crisisbeheersing dan nadrukkelijk als 
coördinator voor de functionele kolom 
opereren. Zij staat in nauw contact met 
de zusterdienst van het ministerie van 
BZK, het Nationaal Coördinatiecentrum 
Crisisbeheersing. 
 

Topdown (vervolg) 
De verwachting van een extreem zware 
storm, en de vertaling in 
stormvloedstanden op zee zullen door 
het KNMI en Rijkswaterstaat (SVSD) 
worden doorgegeven aan de 
waterbeheerders, veiligheidsregio’s, 
bestuurders, DCC V&W en het NCC. Via 
het NCC wordt deze informatie 
gecommuniceerd met de minister van 
BZK. Bij deze informatie zit ook de 
onzekerheid van de verwachting. De 
doorvertaling naar gevolgen voor de 
waterkeringen en het achterland wordt 
geleverd door de waterschappen. De 
dijkgraven zullen deze informatie met de 
minister van BZK kortsluiten. Daar waar 
rijkswaterstaatswerken of gemeentelijke 
waterkeringen in het geding zijn zullen 
de verantwoordelijke bestuurders de 
veiligheidssituatie met de minister van 
BZK kortsluiten. Deze zal een besluit 
moeten nemen, rekening houdend met 
de haalbaarheid van en de benodigde 
tijd voor evacueren, en het al erg slechte 
weer in de dag vóór de storm.  
 
Als een overstroming vanuit zee dreigt, 
begint de aansturing van de 
crisisbeheersing meteen topdown. Er zal 
sprake zijn van buitengewone 
omstandigheden waarbij per Koninklijk 
Besluit de noodtoestand wordt 
afgekondigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Een dilemma 
Voor de rampenbestrijding is een overstroming die zich tijdig aankondigt anders dan een 
ramp die tot het laatste moment onzeker blijft. Gerard van Staalduinen: ‘Dat lees ik nog 
nergens. De werkelijkheid van de topdown benadering bij een grote overstroming heeft 
de TMO nog niet goed gecommuniceerd.’ Bij een topdown aansturing is Auke Blok 
somber gesteld over het verloop van de informatiestroom van boven naar beneden. ‘De 
waarschijnlijkheid dat een bestuurder met een ramp te maken krijgt wordt steeds kleiner 
naarmate je inzoomt op de lagere overheden. Dat kan leiden tot informatieachterstanden 
als de sense of urgency verdwijnt.’  
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De grote onzekerheid van het naderende gevaar kan er toe leiden dat in een te laat 
stadium de keuze wel of niet evacueren ter sprake komt. Dan ben je al te laat en heb je 
feitelijk besloten om niet te evacueren. Als de waterbeheerders hun informatie te lang bij 
zich houden, omdat zij de informatie nog te onzeker vinden, staan zij aan de basis van 
dit besluit. En dat kan natuurlijk niet: de functionele kolom die feitelijk zorgt dat wordt 
besloten niet te evacueren. Rampenbestrijders en waterbeheerders zien beide dit 
probleem. Ze zien ook het dilemma dat je wel heel lang van te voren moet besluiten tot 
evacuatie wil dat lukken! In de praktijk zal de rampenbestrijding dan voor een groot deel 
moeten vertrouwen op de zelfredzaamheid van burgers. 
 
 

8. Uitdagingen en kansen 
 

Afstemming plannen 
Het ‘samen gesteld staan’ komt in de planvorming en de oefeningen steeds sterker naar 
voren. Zijn in de afgelopen jaren de waterbeheerders en de rampenbestrijders al sterk 
naar elkaar toegegroeid, nu komt ook de koppeling tussen regionale en landelijke 
plannen (Nationaal Responsplan en Landelijk Draaiboek) aan bod. Bij het waterschap 
Rivierenland zien ze dit als een belangrijke stap voor de komende tijd. Maar volgens Eef 
Janssen van dit waterschap gaat het nog niet eens zozeer om het verhaal op papier: het 
proces, de samenwerking bij planvorming, is belangrijker dan de plannen zelf! 
 

Nazorg 
De voorbereiding op, en de bestrijding van de overstromingsramp hebben veel 
rampenbestrijders en waterbeheerders al goed in hun plannen zitten. De onderlinge 
afstemming wordt nog verder verbeterd en ook zullen ervaringen uit gezamenlijke 
oefeningen in de plannen worden verwerkt. Toch is er nog een lacune: de nazorg. Want 
ook voor als het is misgegaan moet er een plan beschikbaar komen. Dat plan moet gaan 
over het dichten van de gaten, het droogpompen van de polders en het opruimen van de 
rotzooi. Er is al veel kennis beschikbaar over hoe die nazorg eruit zou moeten zien. Die 
kennis moet worden vertaald naar planvorming, dat is de volgende uitdaging. 

 
De media 
‘Regionale zenders zijn rampenzenders in tijden van nood. Zij zijn dan een verlengstuk 
van de veiligheidsregio’s en de waterbeheerders. En dus moeten zij aan de oefenweek 
van november 2008 deelnemen. Sterker nog, als veiligheidsregio’s en waterbeheerders 
bij elkaar gaan zitten om hun plannen op elkaar af te stemmen, moeten de regionale 
zenders hierbij aanschuiven. Zij zijn immers ook een belangrijke schakel bij de 
crisisbeheersing.’ Met deze uitspraak legt Gerard van Staalduinen wellicht de vinger op 
een gevoelige plek. Want worden de regionale zenders wel voldoende betrokken bij de 
voorbereiding op overstromingen? 
Onvoldoende communicatie bij de rampenbestrijding is altijd één van de conclusies na 
een rampenoefening. Het bijtijds inschakelen van de media lijkt dus een slimme zet. 
Volgens Van Staalduinen moeten veiligheidsregio’s en waterbeheerders de regionale 
zenders actief bij de crisisbeheersing betrekken zodat zij een informatievoorsprong 
krijgen op de landelijke media. Dan nemen de landelijke zenders de informatie van de 
regionale zenders over en staan ze niet allemaal op de stoep op het moment dat je het 
niet kunt gebruiken. Als de regionale zenders vooraf de kans hebben gekregen de wereld 
van de veiligheidsregio’s en waterbeheerders te leren kennen, gaan ze als het erom 
spant geen verkeerde dingen roepen. En dan zijn ze zeer waardevol als 
communicatiekanaal naar de bevolking en naar andere media.  
Een evaluatie van het NIBRA na de hoogwaters van 1993 en 1995 geeft Van Staalduinen 
in ieder geval gelijk: terwijl de landelijke media de overheden voor de voeten liepen 
waren de regionale media juist een waardevol verlengstuk doordat zij de omgeving goed 
kenden en goede informatie doorgaven9. 
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Leren van het buitenland 
Recente leerervaringen moeten we uit het buitenland halen, gelukkig maar. Het leren van 
het buitenland is een enorme kans om goede plannen te maken die echt werken. Met de 
Amerikanen zijn goede contacten gelegd: veel ervaringen uit New-Orleans worden al 
vertaald naar de Nederlandse context14,15. Ook uit de overstromingen in Engeland in de 
afgelopen zomer kunnen wij de nodige lessen halen. En dat gebeurt ook: zo hebben het 
waterschap Rivierenland en de veiligheidsregio Gelderland-Zuid bij de TMO een plan 
ingediend voor een studiereis naar hun Engelse collega’s.  
Ook het omgaan met de media kunnen wij leren van landen om ons heen. Vooral 
Engeland is een goed voorbeeld: daar investeert de overheid in het hebben en houden 
van goede relaties met de pers tijdens rustige perioden, zodat het soepel loopt als het 
erop aankomt14. Een belangrijke aanbeveling van de Amerikanen aan Nederlandse 
collega’s op bezoek in New Orleans: een rampenplan moet ook een media management 
plan bevatten. 
 

Zelfredzaamheid van burgers 
Als we niet bijtijds (kunnen) besluiten tot evacueren, komt veel van de 
rampenbestrijding neer op de zelfredzaamheid van de burgers. Rampenbestrijders en 
waterbeheerders realiseren zich dat steeds meer. Ze zien het ook op TV, zoals in New 
Orleans. Het is dus belang dat burgers weten wat hen kan overkomen, en hoe ze 
kunnen handelen om zichzelf en anderen in veiligheid te brengen. Een ‘National 
Awareness Week’ voor bewustwording, zoals bijvoorbeeld in Canada, zou een mooi 
initiatief zijn. Zo breng je rampenbestrijders, waterbeheerders, media en burgers met 
elkaar in contact.  
 
 

9. Samenwerken? We zijn al een heel eind op dreef! 
‘Toen ik 18 jaar geleden dijkgraaf was, deden de waterschappen in stilte grote dingen. Bij 
andere overheden waren ze onbekend, en misschien ook wel een beetje onbemind. Het 
was de tijd van de spierballentaal tussen overheden, over en weer’. Mevrouw Van Vliet, 
burgemeester van Amersfoort en voorheen dijkgraaf, heeft in haar loopbaan beide 
werelden leren kennen, die van de rampenbestrijders en die van de waterbeheerders. Ze 
schetst het beeld van de afgelopen 20 jaar waarin ze alle overheden naar elkaar toe 
heeft zien groeien, in het besef dat je bij een (dreigende) overstroming schouder aan 
schouder moet staan én de mensen naast je goed moet kennen. ‘Elkaar leren kennen, 
daarvoor moet je uitnodigend zijn tegenover elkaar, en dat zijn de verschillende 
overheden nu. Samen plannen, plannen, plannen. En oefenen, oefenen, oefenen. Dat is 
het adagium!’ 
De samenwerking is al ver gevorderd. ‘Eigenlijk’, zegt ze, ‘is dit boekje al niet meer 
nodig’. Tja, nu u dit leest heeft u het net uit. 



 21 

Referenties 
 
1. Wisner, B., P. Blaikie, T. Cannon and I. Davis, 2005. At Risk – Natural hazards, 

people’s vulnerability and disasters. Routledge, Londen - New York. 
2. Slager, K., 1992. De ramp – een reconstructie. Uitgeverij De Koperen Tuin, Goes. 
3. Ham, W. van der, 2003. Meester van de zee. Uitgeverij Balans. 
4. Rosenthal, U en G.E.M. Saeijs, 2003. Getuige de ramp. Uitgeverij Kluwer, Alphen 

a/d Rijn. 
5. Brinke, W.B.M. ten, 2007. Land in zee. Uitgeverij Veen Magazines, Diemen. 
6. RIZA, 2005. Rampenbeheersingsstrategie Rijn en Maas. Achtergrondrapportage 

veiligheid en rivierkunde. RIZA-rapport 2005.024. 
7. Twynstra Gudde, 2005. Crisismanagement bij waterschappen. Een verkennend 

onderzoek in opdracht van de Adviescommissie. 
8. Conference Board of Canada, 2007. Tough times in the Big Easy. Lessons from a 

catastrophe. 
9. NIBRA, 1995. Watersnood 1995. Een terugblik voor de toekomst. 
10. Meurs, R. van, 1996. Hoogwater. De macht van de boerenrepublieken in het 

rivierengebied. Uitgeverij Scheffers, Utrecht. 
11. Ven, G. van de, 2007. Verdeel en beheers! 300 jaar Pannerdensch Kanaal. 

Uitgeverij Veen Magazines, Diemen. 
12. Brinkley, D., 2006. The great deluge. HarperCollins Publishers, New York. 
13. HKV Lijn in Water en TU Delft, 2007. Twee jaar na Katrina. De catastrofale 

overstroming van New Orleans. 
14. Alphen, J. van, W. ten Brinke en A. Dollee, 2007. EUGEO congres / terugmelding 

RWS sessie inzake Veiligheidsketen en Hoogwaterbescherming. 
15. Rijkswaterstaat, 2005. Beheersing van risico’s en rampen langs de kust in de 

Verenigde Staten. Voorbeelden voor Nederland. 
 



 22 

Bijlage: Namen coördinatoren rampenbestrijding 
 

Naam regionale brandweer Contactpersoon Functie 

Brandweer Stad en Regio Groningen ir. S.A. Klaassens Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale Brandweer Fryslân    

Regionale Brandweer Drenthe mw. C.H. Schumacher Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale brandweer en rampenbestr. IJssel-Vecht    

Regionale brandweer Noord- en Oost Gelderland    

Regionale brandweer Gelderland Zuid P.J.H. Willems Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Brandweer Utrecht    

Regionale brandweer Noord-Holland Noord ing. H. Nijenhuis Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale brandweer Zaanstreek Waterland mw. Drs. C.C. Cools Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale brandweer Kennemerland    

Regionale brandweer Amsterdam en omstreken drs. F. Blaauw Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale Brandweerorg. Het Gooi en Vechtstreek R.A. van Zon Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale brandweer Hollands Midden E.R. Stijger Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Brandweer Rotterdam Rijnmond mw. A.C. Trijselaar Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale brandweer Zuid-Holland Zuid    

Regionale brandweer Zeeland J.J. de Bliek Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Brandweer Midden- en West Brabant    

Regionale brandweer Zuidoost-Brabant H.H.G. Tromp Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale brandweer Zuid-Limburg ir. I.G.H.M. Custers Hoofd crisis/rampenbestrijding 

Regionale brandweer Flevoland     

Naam Dienst Rijkswaterstaat Contactpersoon Functie 

Directie Noordzee Theo Kramer Coördinator Incidentenorganisatie 

Directie Noord-Holland Klaas Annema Coördinator Calamiteitenorganisatie 

Directie Noord Nederland    

Directie IJsselmeergebied Reijnen   

Directie Limburg Steenbakkers   

Directie Noord–Brabant Peter Huys   

Directie Oost–Nederland    

Waterdienst Jan Kroos Stormvloedwaarschuwingsdienst 

Waterdienst Erik Sprokkereef Hoogwaterberichtgeving Rivieren 

Waterdienst Yde Bruinsma 
Waarschuwingsdienst 
Ijsselmeergebied 

Naam Waterschap Contactpersoon Functie 

Waterschap Zuiderzeeland Willem van Dijk hoofd afdeling Waterbeheer 

Waterschap Zeeuwse Eilanden Hans van der Sande Calamiteitencoördinator 

Waterschap Veluwe Coen Lubberts Calamiteitencoördinator 

Hoogheemr. van Schieland en de Krimpenerwaard Remco Vogelezang Calamiteitencoördinator 

Waterschap Vallei & Eem Willem Uittenbosch Calamiteitencoördinator 

Waternet Jan Leijen Calamiteitencoördinator 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/DWR Maurits Berkel 
Medew. Int. 
Waterbeh./Calamiteitencoörd. 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Raymond Plaizier Medewerker Integraal waterbeheer/ 

Waterschap Velt en Vecht Donker Calamiteitencoördinator 

Waterschap Zeeuws–Vlaanderen de Vries Calamiteitencoördinator 

Waterschap Roer en Overmaas Chantal Vink   

Waterschap Roer en Overmaas Henri Lemmens 
Coörd. Planning, Peilbeh. en 
Cal.bestr. 

Waterschap Rivierenland Eef Janssen Calamiteitenzorgcoördinator 
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Hoogheemraadschap van Rijnland Ton de Bruin Calamiteitencoördinator 

Waterschap Regge en Dinkel Jantine Langenhof Calamiteitencoördinator 

Waterschap Rijn en IJssel Martin Nieuwenhuis Calamiteitencoördinator 

Waterschap Reest en Wieden Dity Langendijk Calamiteitencoördinator 

Waterschap Peel en Maasvallei Bert Smeets Calamiteitencoördinator 

Waterschap Noorderzijlvest Bert de Graaf Calamiteitencoördinator 

Waterschap Hunze en Aa’s Sjoerd Gardien specialist Keringen en Veiligheid 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Kees Rood Calamiteitencoördinator 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Marleen Galema Calamiteitencoördinator 

Waterschap Groot Salland Charles Hartog Calamiteitencoördinator 

Waterschap De Dommel Lisanne Leenaerts–van Dam Calamiteitencoördinator 

Wetterskip Fryslân Martin Bos Calamiteitencoördinator 

Hoogheemraadschap van Delfland Margreeth Bosker Calamiteitencoördinator 

Hoogheemraadschap van Delfland Sandra Junier   

Waterschap Brabantse Delta Frank van Beek Calamiteitencoördinator 

Waterschap Hollandse Delta Niels Robbemont Beleidsadviseur Calamiteitenzorg 

Waterschap Aa en Maas Gerard Broers Calamiteitencoördinator 

 


