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1.

Inleiding

Overstromingen vormen voor Nederland het grootste risico met betrekking tot de fysieke veiligheid.
Wanneer waterkeringen het achterliggende land niet meer kunnen beschermen is de fysieke en
economische schade groot. Om dit risico te beperken kent het bedreigde deel van Nederland
dijkringen, op grond van de Wet op de Waterkering. Dijkringen beschermen het achterliggende gebied
tegen buitenwater. Deze dijkringen kunnen meerdere regio’s en zelfs soms meerdere provincies
beslaan.
De waterkolom doet er zoveel mogelijk aan om een overstromingsrisico te voorkomen, maar er is een
kleine kans dat dit scenario zich toch voordoet. Wanneer dit zich voordoet moeten de betrokken
partijen daarop voorbereid zijn en samen kunnen werken om de gevolgen tot een minimum te
beperken.
Dijkring 14 is de dijkring met de grootste schade indien de waterkeringen falen. Drie miljoen mensen
kunnen getroffen worden en 65% van het bruto nationaal product (BNP) wordt verdiend in deze
dijkring. De economische waarde van dit gebied is dus groot. Het gebied gaat over de grenzen van de
provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, 5 waterschappen te weten Hoogheemraadschap
van Rijnland, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland, en het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, en de Veiligheidsregio’s Amsterdam Amstelland, Kennemerland, Haaglanden,
Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden en Utrecht. Daarin zijn 59 gemeenten vertegenwoordigd (zie
voor de plattegrond bijlage 1).
De totstandkoming van de veiligheidsregio’s is nog niet in alle regio’s volledig gerealiseerd. Ondanks
dat wordt voor de leesbaarheid in dit plan wel over veiligheidsregio’s gesproken. Dit geldt tevens voor
de naamgeving Regionaal Beleidsteam (RBT).

1.1.

Het project

Projectorganisatie
Vertegenwoordigers van alle bovenstaande organisaties evenals vertegenwoordigers van de
Ministeries van Verkeer en Waterstaat (V en W) en Binnenlandse Zaken (BZK), het Landelijk
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en Rijkswaterstaat (RWS) hebben deelgenomen aan de
projectgroep Dijkring 14. Daarnaast is gebruik gemaakt van specifieke inhoudsdeskundigen. Het
project is geleid door een externe projectleider en gefinancierd door de subsidieregeling van de
Taskforce Management Overstromingen (TMO).
Het project is bestuurlijk geleid door een stuurgroep onder leiding van de Commissaris van de
Koningin (CvdK) van Noord-Holland. Deelnemers aan de stuurgroep waren vertegenwoordigende
burgermeesters van iedere veiligheidsregio, vertegenwoordigers van de ministeries van V en W en
BZK, RWS en een Dijkgraaf.
Doel
Het doel van dit project is om:
• op bestuurlijk en operationeel gebied
• tussen gemeenten, regio’s, waterschappen, provincies en rijk
• te komen tot een efficiënte en adequate samenwerking om de gevolgen van een overstroming te
beperken
• door middel van afstemming van en eenduidige aanpak
• met betrekking tot de rampenbestrijding bij (de dreiging op) een overstroming van het gebied van
dijkring 14 ten gevolge van een of meerdere doorbraken van de (primaire) keringen die het gebied
omsluiten.
Resultaten van bovenstaand proces zijn verwoord in voorliggend coördinatieplan Dijkring 14.
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1.2.

Leeswijzer

Voor dit coördinatieplan Dijkring 14 is rekening gehouden met drie mogelijke hoofdscenario’s,
1. Het kustscenario (zie bijlage 2)
2. Het rivierenscenario (nadat eerst dijkring 15 is overstroomd (zie bijlage 3)
3. Het Nieuwe Waterweg scenario (zie bijlage 4).
In hoofdstuk 2 vindt u een verdere uitwerking van de waterscenario’s en waterzones.
Hoofdstuk 3 behandelt de (bestuurlijke) afstemmingsstructuur per scenario, die moet borgen dat er
tijdige en voldoende bovenregionale afstemming tussen de regio’s en de waterbeheerders plaatsvindt.
Omdat de drie scenario’s nooit tegelijkertijd voorkomen en zich ieder afzonderlijk heel anders
gedragen is er voor gekozen om de handelingsperspectieven per scenario in hoofdstuk 4 van dit
coördinatieplan uit te werken. Deze handelingsperspectieven behandelen die onderwerpen die
bovenregionale afstemming behoeven. Iedere veiligheidsregio is zelf verantwoordelijk voor een
verdere uitwerking in regionale overstromingsplannen met de eigen hulpverleningsdiensten. De
regionale plannen dienen in overeenstemming te zijn met dit coördinatieplan dijkring 14.
1.3.

Procedure voor onderhoud

Het coördinatieplan dijkring 14 is een eerste versie van een complexe multidisciplinaire planvorming.
Het proces om te komen tot dit plan heeft veel ontwikkelingen ingang gezet. Om de gevolgen van
deze ontwikkelingen te volgen en zonodig te borgen in een volgende versie van het coördinatieplan
komen vertegenwoordigers van de initiërende regio’s per scenario vooralsnog eenmaal per jaar bij
elkaar. Dit zijn vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio’s Haaglanden (kust), Utrecht (rivieren) en
Rotterdam-Rijnmond (Nieuwe Waterweg). Zij bepalen gezamenlijk of de projectgroep dijkring 14
wederom bij elkaar moet worden geroepen.
1.4.

Implementatie

Na bestuurlijke vaststelling van het coördinatieplan dient dit plan binnen een jaar in alle regio’s te
worden geïmplementeerd. De regio’s en waterbeheerders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
Bestuurlijke implementatie vindt plaats tijdens de ondertekening van het convenant dijkring 14.
Tevens dient dit plan periodiek beoefend te worden. De voorbereiding hierop wordt besproken door
bovengenoemde vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s.
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2.

Waterbeeld

Water laat zich leiden, maar in geval van extreme weersomstandigheden wordt dat moeilijker.
De primaire waterkeringen (de duinen of een dijk langs een rivier) en daarachter gelegen secundaire
waterkeringen (boezemkades langs een waterdoorgang) houden het water lang tegen. Het
dijkringgebied en het vereiste beschermingsniveau van elke dijkring zijn wettelijk vastgelegd in de Wet
op de Waterkering.
In geval het tot een overstroming komt kan deze oneindig veel vormen aannemen. Dit is mede
afhankelijk van de plaats en grootte van de bres of bressen en de hoogte van het achterliggende
gebied. Experts bij het rijk, de provincies en de waterschappen, hebben per scenario bepaald met
welke bressen in de dijkringen rekening moet worden gehouden. Deze bressen zijn als uitgangspunt
genomen voor de nadere voorbereiding op een overstroming. Het is ondanks dat allesbehalve zeker
of doorbraken op die plaatsen zullen ontstaan en wat het uiteindelijke effect zal zijn.
2.1.

Scenario’s dijkring 14

Kustscenario
Kustscenario’s treden op langs de westelijke kust en in het benedenrivierengebied zeewaarts van de
stormvloedkeringen. In die gebieden worden extreme hoge waterstanden veroorzaakt door
(noordwester)storm, eventueel in combinatie met springtij. In het algemeen is de duur van een
stormvloed niet langer dan 1 à 2 dagen. Bij de overstromingsscenario’s is uitgegaan van een
stormduur van 35 uur. Een eventuele doorbraak van de kust heeft geen verlagende invloed op de
zeewaterstanden. Dit betekent dus dat er langs de kust op meer plaatsen doorbraken kunnen
optreden. Bovendien is een storm lastiger te voorspellen dan een rivierafvoer. Zo zal enkele dagen
voor de stormvloed de depressie mogelijk nog niet bestaan en alleen nog in de computermodellen van
de meteorologische instituten zichtbaar zijn. In de praktijk blijkt de nauwkeurige voorspellingstijd tot nu
toe 12 – 24 uur vooraf pas mogelijk (zie bijlage 5).

Figuur 1: het kustscenario met bovenstaande bressen zal zonder waterbeperkende maatregelen na
twee weken in dijkring 14 dit waterbeeld tonen.
6
Coördinatieplan Dijkring 14
definitief concept

Rivierscenario
Rivierscenario's worden veroorzaakt door een extreme rivierafvoer als gevolg van hevige regenval in
het stroomgebied van de rivier, eventueel in combinatie met smeltende sneeuw. Pas als er meerdere
dagen achter elkaar vrijwel continu grote hoeveelheden neerslag valt in het stroomgebied van de Rijn,
zal de waterstand een dusdanig peil bereiken dat er sprake is van bedreigend hoogwater. Het duurt
ongeveer vijf dagen voordat de hoogwatergolf op de Rijn Nederland bereikt. Drie dagen voor deze
piek Nederland bereikt, is de onzekerheid in de hoogwaterverwachtingen afgenomen tot 25 centimeter
plus of min. De onzekerheid in de verwachtingen neemt af tot 10 centimeter nauwkeurigheid op een
dag voor de piek Nederland bereikt. De hoogwatergolf kan meerdere dagen aanhouden. Hierdoor
kunnen overstromingen in het rivierengebied omvangrijk zijn. Als een rivierdijk doorbreekt zal de
waterstand op de rivier snel dalen. De kans op meerdere doorbraken langs dezelfde rivier of riviertak
wordt in het algemeen als klein aangenomen.

Figuur 2: Als het water bij Lopik de
polder in komt stromen en er geen
waterbeperkende maatregelen worden
getroffen zal de wateroverlast na 14
dagen bovenstaand gebied hebben
getroffen.

Nieuwe Waterwegscenario
In het gebied langs de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg, landwaarts van de Maeslantkering,
worden de maatgevende hoogwaterstanden veroorzaakt door de stormvloeden die nog net door de
open Maeslant- en Hartelkering worden doorgelaten. Er is sprake van een niet-extreme stormvloed en
de rivierafvoer is normaal. Alleen als de Maeslantkering in die situatie onverwacht open blijft staan
treedt het scenario op. Dat houdt in dat de voorspeltijd minimaal is omdat de Maeslantkering pas kort
voor het hoogwater wordt gesloten. Daardoor is ook het falen van de kering pas op het laatste
moment bekend. Omdat de doorbraak vrijwel geen invloed zal hebben op de rivierwaterstanden
kunnen ook meerdere doorbraken ontstaan.
2.2.

Zonering binnen dijkring 14

De effecten van een overstroming zijn per gebied verschillend. Om deze effecten zo goed mogelijk in
kaart te brengen hebben de waterschappen geheel dijkring 14 in zones opgedeeld.
Een zone is een gebied begrensd door landschappelijke elementen, die het waterverloop tijdelijk
vertragen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: oude dijken, spoorlijnen, rijkswegen e.d.
In het berekende waterverloop is geen rekening gehouden met waterbeperkende of -blokkerende
maatregelen. In de praktijk zullen de waterschappen er alles aan doen om het water te keren of de
overstroming zo beperkt mogelijk te houden.
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Per zone is aangegeven:
• de tijd waarin het water na doorbraak/overstroming de grens van de zone bereikt
• de maximale waterdiepte in de zone
• de tijd waarin de zone volledig onderloopt
• de mate van kwetsbaarheid, te onderscheiden in:
= zone met waterdiepte van 5 m.
= zone met waterdiepte van 2 m.
= zone met waterdiepte van 80 cm.
= zone met waterdiepte van 50 cm.
= zone met waterdiepte van 20 cm.
Deze gegevens zijn op te roepen per mogelijke bres, per scenario, per zone, en te sorteren naar
waterdiepte, naar tijd van arriveren van water en naar tijd waarin een zone volledig is ondergelopen.
Dit bestand is beschikbaar gesteld aan alle veiligheidsregio’s.
Bijlage 2 bevat een schema van de zonering in het kustscenario. Bijlage 3 bevat die informatie voor
het rivierscenario en bijlage 4 voor het Nieuwe Waterweg scenario.
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3.

Afstemming en coördinatie

3.1.

Korte inleiding over dijkring 14 en dijkring 15

In dit hoofdstuk wordt de coördinatiestructuur per scenario beschreven om te komen tot afstemming
tussen de waterbeheerders enerzijds en de veiligheidsregio’s anderzijds. Er is tenminste afstemming
nodig voor:
• Vaststelling eenduidig waterbeeld
• Afstemming water beheersmaatregelen
• Mogelijke evacuatie en samenhangende opvang en verzorging
• Crisiscommunicatie.
Tevens zijn afspraken gemaakt tussen waterbeheerders onderling over wie deelneemt aan welk
Regionaal Beleidsteam (RBT).
Er is uitgegaan van de vigerende wetgeving (Wet rampen en zware ongevallen).
De afstemmingsstructuur voor het kustscenario en het Nieuwe Waterweg scenario is dezelfde met
alleen andere deelnemers.
Omdat Dijkring 14 vanuit het rivierenscenario altijd start vanuit een overstroming van dijkring 15, is er
voor gekozen om de afstemmingsstructuur van dijkring 15 voor het rivierenscenario van dijkring 14
één op één over te nemen.
3.2.

Afspraken voor interregionale afstemming bij het kustscenario

Algemeen
Hulpstructuur voor
dijkring 14; borging
bovenregionale
afstemming

In de Wet rampen en zware ongevallen (WRZO) is de reguliere
rampenbestrijding in Nederland geregeld. In geval van een dreigende
overstroming binnen dijkring 14 zal het water zich niet houden aan regioof provinciegrenzen, maar aan de grenzen van de dijkring. Ook de
grenzen van een waterschap lopen niet synchroon met de grenzen van de
dijkring. Besluiten die regionaal worden genomen kunnen gevolgen
hebben voor buurregio’s. Afstemming tussen de veiligheidsregio’s c.q.
waterschappen is noodzakelijk voor tenminste de vaststelling van een
eenduidig waterbeeld, mogelijke beheersmaatregelen, een mogelijk
evacuatiebesluit en de daarmee samenhangende opvang en verzorging
van evacués en achterblijvers, evenals de crisiscommunicatie met
inwoners en media. Door middel van bijgaande afspraken wordt deze
afstemming geborgd.

Alle reguliere
verantwoordelijkheden blijven in tact

Iedere veiligheidsregio blijft zelf verantwoordelijk voor bestrijding van de
gevolgen van een (dreigende) overstroming binnen dijkring 14 vanuit de
kust. Contact tussen veiligheidsregio en regio burgemeesters wordt niet in
dit convenant geregeld.
In onderling overleg wordt de noodzaak en frequentie van het
afstemmingsoverleg vastgesteld.
Indien er sprake is van een landelijke bevelslijn wordt deze
vanzelfsprekend opgevolgd.
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Vertegenwoordiging
functionele kolom in
RBT

Binnen het RBT zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van de functionele
ketens. In geval van een watercalamiteit in ieder geval de dijkgraaf en de
hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat als waterbeheerder.
Ook kunnen Rijksheren aan het RBT worden toegevoegd.
Waterschappen leveren tevens een liaison aan het Regionaal
Operationeel Team (ROT).

Interregionale
afstemming
Initiërende regio

Voor het kustscenario van dijkring 14 neemt Hulpverleningsregio
Haaglanden het initiatief tot de bovenregionale afstemming door het
initiëren van een overleg tussen de voorzitters/vertegenwoordigers van de
RBT’s. Tevens neemt Hulpverleningsregio Haaglanden het initiatief tot
afstemming tussen de operationeel leiders van de ROT’s.
Andere regio’s kunnen Hulpverleningsregio Haaglanden ook verzoeken dit
overleg op te starten.

Overleg betrokken
operationeel leiders
veiligheidsregio’s

Deelnemers: alle betrokken operationeel leiders.
Voorzitter: initiërende regio.
Dit overleg vervult complementaire taken ten opzichte van de afzonderlijke
ROT’s .
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• opstellen van evacuatie advies;
• opstellen crisiscommunicatie advies;
• opvang en verzorging.

Overleg betrokken
voorzitters
veiligheidsregio’s

Deelnemers: voorzitters/vertegenwoordigers van alle betrokken regio’s
(RBT’s).
Voorzitter: initiërende regio.
Dit overleg vervult complementaire taken ten opzichte van de afzonderlijke
RBT’s.
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• vaststellen van evacuatiestrategie;
• vaststellen crisiscommunicatie;
• opvang en verzorging.

Breed bestuurlijk
overleg

De voorzitter van één van de betrokken veiligheidsregio’s, of een CvdK
van één van de betrokken provincies, kan het initiatief nemen tot een
breed bestuurlijk overleg. Betrokkenen kunnen de initiërende regio of een
CvdK hiertoe verzoeken.
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Afstemming tussen
waterbeheerders

Initiërend
waterbeheerder
algemeen

De waterbeheerder die op basis van een dreigende calamiteit (bres of
hoogwaterstand) gevolgen voorziet voor dijkring 14 initieert het
afstemmingsoverleg tussen de waterbeheerders.

Initiërend
waterbeheerder in
geval van
kustscenario

Voor het EDO kustscenario van dijkring 14 neemt het
Hoogheemraadschap van Rijnland het initiatief voor de bovenregionale
afstemming door het initiëren van een overleg tussen de dijkgraven van de
betrokken waterschappen en de HID van RWS. Tevens neemt het
Hoogheemraadschap van Rijnland het initiatief tot een overleg tussen de
operationeel leiders van de operationele teams van de waterschappen
(WOT’s) en RWS.
Andere waterbeheerders kunnen het Hoogheemraadschap van Rijnland
ook verzoeken dit overleg op te starten.

Overleg betrokken
operationeel leiders
waterbeheerders

Deelnemers: alle betrokken operationeel leiders van waterschappen en
Rijkswaterstaat.
Voorzitter: initiërend waterbeheerder.
Dit overleg komt als eerste bijeen en vervult complementaire taken ten
opzichte van de afzonderlijke WOT’s.
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• opstellen van het gemeenschappelijke waterbeeld;
• afstemmingen waterschappen voor beheersmaatregelen.

Overleg betrokken
waterbestuurders

Deelnemers: alle betrokken dijkgraven en betrokken hoofdingenieurdirecteuren (HID’s) van Rijkswaterstaat.
Voorzitter: initiërend waterbeheerder.
Dit overleg vervult complementaire taken ten opzichte van de afzonderlijke
beleidsteams van de waterschappen (WBT’s).
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• vaststellen van het gemeenschappelijke waterbeeld op basis van het
advies van het overleg tussen de operationeel leiders
waterbeheerders;
• afstemmingen waterschappen voor beheersmaatregelen.
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3.2.1.

Schematische weergave van de afstemming in geval van een kustdreiging

Ministerie van BZK

CvdK ZH

CvdK NH

RBT HRH
+
dijkgraaf
HHD +
HID ZH

RBT VRR
+
dijkgraaf
HHSK +
HID ZH

RBT VHM
+
dijkgraaf
HHR

RBT VRK
+
dijkgraaf
HHR +
HID NH

RBT VAA
+
dijkgraaf
AGV +
HID NH

ROT HRH
+
liaison
HHD

ROT VRR
+
liaison
HHSK

ROT VHM
+
liaison
HHR

ROT VRK
+
liaison
HHR

ROT VAA
+
liaison
AGV

Figuur 3: afstemmingsstructuur bij het kustscenario
Hulpverleningsregio Haaglanden is verantwoordelijk om initiatief te nemen tot afstemming tussen de
operationeel leiders van de ROT's
Hulpverleningsregio Haaglanden is verantwoordelijk om initiatief te nemen tot afstemming tussen de
voorzitters/vertegenwoordigers van de RBT's
Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk om initiatief te nemen tot afstemming tussen de
operationeel leiders van de WOT’s en Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk om initiatief te nemen tot afstemming tussen de
dijkgraven en de Hoofd-Ingenieuren Directeuren van Rijkswaterstaat
= afstemmingslijn
De lichtgrijze lijnen duiden op de reguliere structuur van de algemene kolom, waarop teruggevallen
wordt indien regio’s er onderling niet uitkomen.
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3.3.

Afspraken voor interregionale afstemming bij het rivierscenario

Algemeen
Bestuurlijke
coördinatie
Utrecht
coördinerend

Voor dijkring 14 is de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingeval van een (dreigende)
overstroming door hoogwater op de Lek, conform het bestuurlijk convenant van
dijkring 15 van juni 2007, aangewezen als coördinerend. Zowel het Regionaal
Operationeel Team (ROT) en het Regionaal Coördinerend Beleidsteam (RCBT) van
de VRU, alsmede de CvdK van Utrecht zijn aangewezen als coördinerend. Dit
betekent dat voor de afstemming vanuit de VRU het initiatief wordt genomen naar de
andere regio’s én dat het RCBT van de VRU de bestuurlijke coördinatie verricht voor
regio-overschrijdende aangelegenheden, tenminste evacuatie en
publieksvoorlichting met inwoners en media. Voor de overige onderwerpen blijven in
principe de onderscheidene coördinatiestructuren intact.
Het RCBT van de VRU bereidt beslissingen voor over bestuurlijke knelpunten die als
zwaarwegend advies worden voorgelegd aan de bij de crisis betrokken
voorzitter/coördinerend burgemeester van de andere veiligheidsregio’s. De
voorzitters van het Regionaal (Coördinerend) Beleidsteam (R(C)BT) leggen dit elk
voor aan de burgemeesters van hun eigen regio in het gebied van dijkring 14. De
voorzitter van het RCBT van de VRU informeert de bij de voorzitters van de RBT van
de andere veiligheidsregio’s. Zij informeren elk de commissaris van de Koningin, de
burgemeesters, de Hoofdingenieur-Directeur (HID) en de dijkgraven binnen het
gebied van hun eigen veiligheidsregio over de bestuurlijke adviezen.

Dijkringoverleg

De betrokkenen binnen het gebied van dijkring 14 hebben ten tijde van het in
werking zijn van dit coördinatieplan periodiek een bestuurlijk dijkringoverleg met:
•
de betrokken burgemeesters;
aangevuld met:
•
de operationeel leiders (OL’s) van de VRU, Hollands Midden en de VRR;
•
de voorzitter van het RCBT VRU, de voorzitters van het RBT van Hollands
Midden en de VRR;
•
een vertegenwoordiger van de waterschapsbeleidsteam’s (WBT’s) van
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR).
•
een vertegenwoordiger van RWS Utrecht & RWS Zuid-Holland
Dit overleg is informerend en beeldvormend. Ook kan hier principe besluitvorming
plaatsvinden. Vervolgens volgt toetsing van de uitvoering plaats binnen het R(C)BT.
Het RCBT Utrecht is verantwoordelijk voor het initiatief hiertoe en levert de
voorzitter.
Bij het in werking treden van dit coördinatieplan zal dit overleg in ieder geval als start
plaatsvinden en daarna naar behoefte. Dit overleg kan worden gezien als een
cyclisch overleg. Vanuit het RBT Hollands Midden of het RBT Rotterdam-Rijnmond
kan ook een verzoek komen voor dit overleg.
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Aanwijzings/
bevoegdheid
- CvdK

Indien het RCBT niet tot een eensluidend advies komt, dan wel indien
burgemeesters niet instemmen met het voorgelegd advies, zullen de
commissarissen van de Koningin met elkaar overleggen over te nemen maatregelen.
De CvdK’s hebben dan, in verband met hun aanwijzingsbevoegdheid, een bestuurlijk
overleg met de betrokken ‘eigen’ burgemeesters, waarna de CvdK’s met elkaar
overleg hebben. De CvdK van Utrecht (coördinerend CvdK) is verantwoordelijk voor
het initiatief hiertoe. De CvdK’s kunnen hierbij gebruik maken van hun
aanwijzingsbevoegdheid.

Operationele
coördinatie

Het ROT van de VRU (coördinerend ROT) neemt het initiatief richting het ROT van
Hollands Midden en het ROT van Rotterdam-Rijnmond voor de gecoördineerde
inzet.
Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond leveren een liaison voor het ROT VRU.
Ieder ROT is verantwoordelijk voor het eigen gebied.

Vertegenwoordiging waterbeheerders
in ROT en R(C)BT

ROT:

•

•
•

VRU
 een liaison vanuit het WOT van HDSR (afspraak: de liaison is op afroep
beschikbaar voor het ROT) en AGV;
 districtshoofden RWS Utrecht – weg & water
HM
 een liaison vanuit het WOT van HHR en HHSK;
 districtshoofden RWS Zuid-Holland – weg & water
VRR
 een liaison vanuit het WOT van HHSK.
 districtshoofden RWS Zuid-Holland – weg & water

R(C)BT:
•
VRU
 liaison vanuit het WBT van HDSR en AGV;
 HID RWS Utrecht, of haar plaatsvervanger
•
HM
 vertegenwoordiger van het WBT van HHR en HHSK;
 HID RWS Zuid-Holland, of de plaatsvervanger
•
VRR vertegenwoordiger van het WBT van HHSK.
 HID RWS Zuid-Holland, of de plaatsvervanger
De gemeenten kunnen een eigen Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) hebben. Vanuit
de hulpverleningsdiensten en het waterschap zal er geen tot minimale bezetting zijn
in verband met de beschikbaarheid vanwege de schaalgrootte.
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Afstemming
tussen
waterbeheerders
Initiërend
waterbeheerder
algemeen

De waterbeheerder die op basis van een dreigende calamiteit (bres of
hoogwaterstand) gevolgen voorziet voor dijkring 14 initieert het afstemmingsoverleg
tussen de waterbeheerders.

Initiërend
waterbeheerder in
geval van
rivierscenario

Voor het rivierscenario van dijkring 14 neemt het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden het initiatief voor de bovenregionale afstemming door het initiëren van
een overleg tussen de dijkgraven van de betrokken waterschappen en de HID van
RWS. Tevens neemt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het initiatief
tot een overleg tussen de operationeel leiders van de operationele teams van de
waterschappen (WOT’s) en RWS.
Andere waterbeheerders kunnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
ook verzoeken dit overleg op te starten.

Overleg betrokken
operationeel
leiders
waterbeheerders

Deelnemers: alle betrokken operationeel leiders van waterschappen en
Rijkswaterstaat.
Voorzitter: initiërend waterbeheerder.
Dit overleg komt als eerste bijeen en vervult complementaire taken ten opzichte van
de afzonderlijke WOT’s.
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• opstellen van het gemeenschappelijke waterbeeld;
• afstemmingen waterschappen voor beheersmaatregelen.

Overleg betrokken
waterbestuurders

Deelnemers: alle betrokken dijkgraven en betrokken hoofdingenieur-directeuren
(HID’s) van Rijkswaterstaat.
Voorzitter: initiërend waterbeheerder.
Dit overleg vervult complementaire taken ten opzichte van de afzonderlijke
beleidsteams van de waterschappen (WBT’s).
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• vaststellen van het gemeenschappelijke waterbeeld op basis van het advies
van het overleg tussen de operationeel leiders waterbeheerders;
• afstemmingen waterschappen voor beheersmaatregelen.
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3.3.1.

Schematische weergave van de afstemming bij het rivierscenario

Minister BZK

CvdK Utrecht

CvdK ZuidHolland

(coördinerend voor
bovenprovinciale zaken)
betrokken dijkring
burgemeesters

betrokken dijkring
burgemeesters
(Krimpen  CB VRR)

VRU:
RCBT

(coördinerend voor
bovenregionale zaken)

HM:

+ dijkgraaf HDSR
+ vert. dijkgraaf AGV
+ HID RWS Utrecht

VRR

RBT

RBT

+ vert. dijkgraaf
HHSK & Rijnland
+ HID RWS ZuidHolland

+ (vert.) dijkgraaf
HHSK
+ HID RWS ZuidHolland

VRU
ROT (coördinerend voor

HM

VRR

bovenregionale zaken)

ROT
+ liaison HHSK & Rijnland
+ liaison RWS Zuid-Holland

ROT
+ liaison HHSK
+ liaison RWS Zuid-Holland

+ liaisons AGV HDSR
+ liaisons HM & VRR
+ liaison RWS Utrecht

Start-& cyclisch dijkringoverleg
Burgemeesters
VZ-RCBT VRU VZ-HM CB-VRR
OL-VRU
OL-HM OL-VRR
Dijkgraven HDSR & HHSK
HID-en RWS Utrecht & ZuidHolland

CB
OL
VZ

= Coördinerend Burgemeester
= Operationeel Leider
= voorzitter

= liaisonlijn
= advieslijn
= bevelslijn
= informatielijn
= aanwijzingsbevoegdheid

Figuur 4: afstemmingsstructuur bij het rivierscenario
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3.4.

Afspraken voor interregionale afstemming bij het Nieuwe Waterweg scenario

Algemeen
Hulpstructuur voor
dijkring 14; borging
bovenregionale
afstemming

In de Wet rampen en zware ongevallen (WRZO) is de reguliere
rampenbestrijding in Nederland geregeld. In geval van een dreigende
overstroming binnen dijkring 14 zal het water zich niet houden aan regioof provinciegrenzen, maar aan de grenzen van de dijkring. Ook de
grenzen van een waterschap lopen niet synchroon met de grenzen van de
dijkring. Besluiten die regionaal worden genomen kunnen gevolgen
hebben voor buurregio’s. Afstemming tussen de veiligheidsregio’s c.q.
waterschappen is noodzakelijk voor tenminste de vaststelling van een
eenduidig waterbeeld, mogelijke beheersmaatregelen, een mogelijk
evacuatiebesluit en de daarmee samenhangende opvang en verzorging
van evacués en achterblijvers, evenals de crisiscommunicatie met
inwoners en media. Door middel van bijgaande afspraken wordt deze
afstemming geborgd.

Alle reguliere
verantwoordelijkheden blijven in tact

Iedere Veiligheidsregio blijft zelf verantwoordelijk voor bestrijding van de
gevolgen van een (dreigende) overstroming binnen dijkring 14 vanuit de
kust. Contact tussen veiligheidsregio en regio burgemeesters wordt niet in
dit convenant geregeld.
In onderling overleg wordt de noodzaak en frequentie van het
afstemmingsoverleg vastgesteld.
Indien er sprake is van een landelijke bevelslijn wordt deze
vanzelfsprekend opgevolgd.

Vertegenwoordiging
functionele kolom in
RBT

Binnen het Regionaal Beleidsteam (RBT) zijn ook vertegenwoordigers
aanwezig van de functionele ketens. In geval van een watercalamiteit in
ieder geval de dijkgraaf en de hoofdingenieur-directeur (HID) van
Rijkswaterstaat (RWS) als waterbeheerder. Ook kunnen Rijksheren aan
het RBT worden toegevoegd.
Waterschappen leveren tevens een liaison aan het Regionaal
Operationeel Team (ROT).

17
Coördinatieplan Dijkring 14
definitief concept

Interregionale
afstemming
Initiërende regio

Voor het Nieuwe Waterweg scenario van dijkring 14 neemt
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) het initiatief tot de
bovenregionale afstemming door het initiëren van een overleg tussen de
voorzitters/vertegenwoordigers van de RBT’s. Tevens neemt de VRR het
initiatief tot afstemming tussen de operationeel leiders van de ROT’s.
Andere regio’s kunnen de VRR ook verzoeken dit overleg op te starten.

Overleg betrokken
operationeel leiders
veiligheidsregio’s

Deelnemers: alle betrokken operationeel leiders.
Voorzitter: initiërende regio.
Dit overleg vervult complementaire taken ten opzichte van de afzonderlijke
ROT’s .
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• opstellen van evacuatie advies;
• opstellen crisiscommunicatie advies;
• opvang en verzorging.

Overleg betrokken
voorzitters
veiligheidsregio’s

Deelnemers: voorzitters/vertegenwoordigers van alle betrokken regio’s
(RBT’s).
Voorzitter: initiërende regio.
Dit overleg vervult complementaire taken ten opzichte van de afzonderlijke
RBT’s.
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• vaststellen van evacuatiestrategie;
• vaststellen crisiscommunicatie;
• opvang en verzorging.

Breed bestuurlijk
overleg

De voorzitter van één van de betrokken veiligheidsregio’s, of de CvdK van
Zuid Holland, kan het initiatief nemen tot een breed bestuurlijk overleg.
Betrokkenen kunnen de initiërende regio of de CvdK hiertoe verzoeken.
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Afstemming tussen
waterbeheerders

Initiërend
waterbeheerder
algemeen

De waterbeheerder die op basis van een dreigende calamiteit (bres of
hoogwaterstand) gevolgen voorziet voor dijkring 14 initieert het
afstemmingsoverleg tussen de waterbeheerders.

Initiërend
waterbeheerder in
geval Nieuwe
Waterweg scenario

Voor het Nieuwe Waterweg scenario van dijkring 14 neemt het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) het
initiatief voor de bovenregionale afstemming door het initiëren van een
overleg tussen de dijkgraven van de betrokken waterschappen en de HID
van RWS. Tevens neemt HHSK het initiatief tot een overleg tussen de
operationeel leiders van de operationele teams van de waterschappen
(WOT’s) en RWS.
Andere waterbeheerders kunnen HHSK ook verzoeken dit overleg op te
starten.

Overleg betrokken
operationeel leiders
waterbeheerders

Deelnemers: alle betrokken operationeel leiders van waterschappen en
RWS.
Voorzitter: initiërend waterbeheerder.
Dit overleg komt als eerste bijeen en vervult complementaire taken ten
opzichte van de afzonderlijke WOT’s.
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• opstellen van het gemeenschappelijke waterbeeld;
• afstemmingen waterschappen voor beheersmaatregelen.

Overleg betrokken
waterbestuurders

Deelnemers: alle betrokken dijkgraven en betrokken HID’s van RWS.
Voorzitter: initiërend waterbeheerder.
Dit overleg vervult complementaire taken ten opzichte van de afzonderlijke
beleidsteams van de waterschappen (WBT’s).
Afstemming heeft in ieder geval betrekking op:
• algemene afstemming (informeren, bespreken knelpunten e.d.);
• vaststellen van het gemeenschappelijke waterbeeld op basis van het
advies van het overleg tussen de operationeel leiders
waterbeheerders;
• afstemmingen waterschappen voor beheersmaatregelen.
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3.4.1.

Schematische weergave van de afstemming bij het Nieuwe Waterweg scenario

Ministerie van BZK

CvdK ZH

RBT VRR
+
dijkgraaf
HHSK +
HID RWS
ZH

RBT HRH
+
dijkgraaf
HHD +
HID RWS
ZH

RBT VHM
+
dijkgraaf
HHR

ROT VRR
+
liaison
HHSK

RBT VRR +
dijkgraaf HHSK RBT VRR +
dijkgraaf
van BZK
ROT
HRH HHSKMinisterie
ROT VHM
Ministerie van BZK
+
+
liaison
liaison
HHD
HHR

Figuur 4: afstemmingsstructuur bij het Nieuwe Waterweg scenario
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk om initiatief te nemen tot afstemming tussen
de operationeel leiders van de ROT's
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is verantwoordelijk om initiatief te nemen tot afstemming tussen
voorzitters/vertegenwoordigers van de RBT's
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk om initiatief te nemen
tot afstemming tussen de operationeel leiders van de WOT’s en Rijkswaterstaat
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk om initiatief te nemen
tot afstemming tussen dijkgraven en de Hoofd-Ingenieur Directeur van RWS
= afstemmingslijn
De lichtgrijze lijnen duiden op de reguliere structuur van de algemene kolom, waarop teruggevallen
wordt indien regio’s er onderling niet uitkomen.
.
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4.

Handelingsperspectieven per scenario

4.1.

Handelingsperspectieven bij het kustscenario

Per scenario zijn drie onderwerpen nader uitgewerkt, te weten:
 Risico- en crisiscommunicatie
 Evacuatie- en verkeersmanagement
 Opvang en verzorging.
4.1.1.

Risico- en crisiscommunicatie bij het kustscenario

De veiligheidsregio’s die binnen dijkring 14 betrokken zijn bij het kustscenario zijn gezamenlijk tot de
conclusie gekomen dat zowel bij de voorbereiding op overstromingen (de risicocommunicatie) als in
geval van een daadwerkelijke (dreigende) overstroming (crisiscommunicatie) bovenregionale
afstemming nuttig of noodzakelijk is. Hiervoor wordt aangesloten bij het Landelijk
Communicatiedraaiboek (versie 2.5, d.d. 5 juni 2008 van het ERC) uit het Nationaal Crisisplan
Hoogwater en Overstromingen.
Risicocommunicatie
Zodra de regionale planvorming ter voorbereiding op een eventuele overstroming gereed is dienen
burgers op lokaal/regionaal niveau te worden geïnformeerd waar het water bij een overstroming kan
worden verwacht, wat dit voor de individuele burger betekent en wat de individuele burger zelf kan
doen.
Van belang is dat de buurregio’s worden geïnformeerd wanneer en welke boodschap aan de burgers
en de media wordt gecommuniceerd.
De wijze van afstemming is aan de regio’s, waarbij de waterbeheerders een adviserende rol hebben.
Crisiscommunicatie
In de planvorming van elke regio dient opgenomen te zijn dat in situaties van een (dreigende)
overstroming de regio’s op basis van de regionaal gekozen strategie bovenregionaal met elkaar
afstemmen over de communicatie richting burgers en media. Ook hier gaat het over de inhoud van de
communicatie (op hoofdlijnen), het tijdstip van communiceren en wie de zender/ontvanger van de
boodschap zijn. Er vindt in ieder geval afstemming plaats met de partners die getroffen zijn/worden
door de (dreigende) overstroming. In de afstemming zal extra aandacht uitgaan naar de gebieden
waarin grenzen van veiligheidsregio’s lopen. De voorlichter in het RBT van de Hulpverleningsregio
Haaglanden initieert dit afstemmingsoverleg. Dit geldt wanneer de dreiging aanleiding geeft tot
informatieverstrekking aan publiek en pers.
Wanneer door de waterbeheerders in de beginfase vermoed wordt dat een mogelijke dreiging van het
kustscenario aan de orde is, zal de initiërende waterbeheerder voor berichtgeving aan publiek en pers
afstemming zoeken met de Hulpverleningsregio Haaglanden.
Zodra de fase van evacuatie is aangebroken, zal eveneens bovenregionale afstemming op het gebied
van crisiscommunicatie gewenst zijn. Waar dit door partijen nuttig of noodzakelijk wordt gevonden
weten zij elkaar opnieuw te vinden. Deze situatie geldt ook voor de periode waarin de storm is gaan
liggen en de hulpverlening op gang komt.
In onderstaande tabel is per fase aangegeven wat er in het kader van crisiscommunicatie op
bovenregionaal niveau aandacht behoeft.
Deze bovenregionale afstemming vindt in ieder geval plaats als hier op landelijk niveau geen of te
weinig sturing aan wordt gegeven.
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Deze tabel sluit aan op de tabellen die regio’s voor de regionale communicatie in de planvorming
hebben opgenomen, en is daarmee goed herkenbaar.
FASE 1

Van de eerste melding tot het moment van het evacuatiebesluit

Doel

Boodschap (inhoud)

Communicatiemiddelen

Informeren

 Door de waterschappen afgestemd
waterbeeld
 Veiligheidsregio communiceert naar
doelgroepen over waterbeeld,
stormbeeld, consequenties voor eigen
regio.

Landelijke info beschikbaar via
www.crisis.nl en andere
websites.

Afstemmen

Ingrepen in maatschappelijk leven (scholen,
afzeggen evenementen e.d).

FASE 2

Moment evacuatiebesluit tot stopzetting evacuatie

Doel

Boodschap (inhoud)

Communicatiemiddelen

Informeren

Door de waterschappen afgestemd
waterbeeld.

Afstemmen

 Afstemmen inhoud boodschap m.b.t.
handelingsperspectieven:

Landelijke info beschikbaar via
www.crisis.nl en andere
websites.




•

wijze van evacuatie (auto mee etc.)

•

primaire levensbehoeften

•

vitale infrastructuur

• info over routes etc.
Consequenties niet opvolgen van
handelingsperspectieven.
Uitleg hoe evacuatie plaatsvindt en
waarom er verschillen zijn.

FASE 3

Vanaf stopzetting evacuatie tot moment besluit start hulpverlening na de
storm

Doel

Boodschap (inhoud)

Communicatiemiddelen

Afstemmen

 Afstemmen over (mate van) gebruik van
de sirene.
 Afstemmen over gebruik van elkaars
communicatiemiddelen.

sirene

FASE 4

Vanaf moment besluit start hulpverlening na de storm

Doel

Boodschap (inhoud)

Informeren




Instrueren

Afstemmen over situatie in gebieden
die meer dan één regio betreffen.
Afstemmen over mogelijke terugkeer.

Communicatiemiddelen
Inventarisatie (nog werkende)
communicatiemiddelen

Handelingsperspectief afstemmen.
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Conclusie
Bij een kustdreiging hanteren de veiligheidsregio’s binnen dijkring 14 in ieder geval de volgende
gezamenlijke uitgangspunten inzake risico- en crisiscommunicatie:
 De inhoud van de draaiboeken rondom communicatie worden tussen regio’s afgestemd.
 De gemaakt afspraken zijn aanvullend aan de regionale communicatieplannen.
 Uitgangspunt is het Landelijk Communicatiedraaiboek en de daaruit voortvloeiende hulpmiddelen,
zoals:
• De Q&A-lijst
• De inhoud van het noodpakket.
• Gebruik van de checklist voor de evacuatie.
 Aan de overige taken wordt op regionaal niveau uitvoering gegeven.
4.1.2.

Evacuatie en verkeersmanagement bij het kustscenario

Veiligheidsregio’s hebben tezamen met een verkeersdeskundige van het Verkeersmanagement
Centrale Zuid-West Nederland van RWS en de regionale politie getracht te berekenen hoeveel tijd er
minimaal nodig is voor preventieve grootschalige evacuatie in geval van een EDO kustdreiging. In
bijlage 6 vindt u het gehele rapport verkeerskundig concept evacuatie kust.
Er zijn diverse evacuatiemodellen in ontwikkelingen.
Deze hanteren verschillende correcties op aantallen evacués. Wij hebben de aantallen niet
gecorrigeerd en hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de berekening van de
benodigde verplaatsingsduur voor evacuatie van inwoners van dijkring 14 op basis van de
wegcapaciteit:
• 100% evacuatie van alleen de inwoners van de gebieden met meer dan 1 meter water
• Niemand van de effectgebieden (stroomuitval e.d.) of gebieden met minder dan 1 meter water
evacueert
• Er wordt geen rekening gehouden met transport van niet-zelfredzamen
• De wegcapaciteit is zo optimaal mogelijk verdeeld
• De wegcapaciteit is 1250 voertuigen per uur per rijstrook
• Er zitten gemiddeld 2,25 mensen in een auto
• Er vindt geen enkele verstoring plaats zoals een file, aanrijdingen, autopech en dergelijke.
Conclusie:
De in bijlage 6 opgenomen informatie maakt duidelijk dat preventieve evacuatie in geval van een EDO
kustdreiging zeer veel tijd in beslag neemt vanuit dijkring 14. Zelfs indien alleen de inwoners van de
gebieden evacueren die meer dan 1 meter water kunnen krijgen.
Om de kans van slagen op evacuatie zo groot mogelijk te maken is het van essentieel belang om op
landelijk niveau een keuze te maken voor een evacuatiemodel. Tevens dienen met andere partners,
zoals de Nederlandse Spoorwegen (NS), RWS, politie, provincies e.d. afspraken gemaakt te worden
om te komen tot een verdere operationele uitwerking wat leidt tot een nationaal evacuatieplan.
Zolang een Landelijk Operationeel Plan Evacuatie (LOPE) niet tot stand gekomen is lijkt
grootschalige evacuatie in geval van een EDO kustdreiging niet tot zeer beperkt mogelijk, en
dient in de planvorming rekening te worden gehouden met grote aantallen inwoners die in
effectgebieden verblijven en na de overstroming gered dienen te worden.
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4.1.3.

Opvang en verzorging bij het kustscenario

Burgers die de regio verlaten of in een regio achterblijven hebben behoefte aan opvang en verzorging
in het gebied waar ze verblijven. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op de gemeente. Zodra
burgers, al dan niet zelfredzamen, bij de gemeente aankloppen om hulp zal die – zo mogelijk geboden worden. Het kan hierbij gaan om tijdelijk onderdak, primaire levensbehoeften zoals eten en
drinken, en aandacht voor hun moeilijke situatie. Dit is geregeld in gemeentelijke deelprocessen van
het rampenbestrijdingsplan. Op gemeentelijk niveau kan regionaal afstemming gezocht worden voor
de organisatie van opvang en verzorging en primaire levensbehoeften.
Voor de landelijke strategie en coördinatie bij een grootschalige evacuatie, gebaseerd op gegevens uit
de regio’s, is behoefte aan een landelijk draaiboek opvang en verzorging. De operationele uitvoering
hiervan is ook aan de regio’s. Om dit goed te kunnen doen is het van belang om te weten waar de
burgers zich naar toe moeten verplaatsen.
Binnen de regio zal opvang en verzorging nodig zijn wanneer de tijd voor evacuatie te kort is, of voor
achterblijvers. Er kunnen op regionaal niveau operationele afspraken gemaakt worden over de inzet
van mensen in andere regio’s of gebruik van middelen van elkaar. Wanneer het probleem voor de
regio te groot wordt is er behoefte aan afstemming op landelijk niveau. De regio is dan voor zowel de
evacuatie als de zorgverlening afhankelijk van hulp van buitenaf.
Conclusie
Opvang en verzorging bij het kustscenario blijkt niet te organiseren op het niveau van Dijkring 14. De
omvang van de problematiek van het EDO kustscenario is dusdanig en beperkt zich ook niet tot
dijkring 14, waardoor bij evacuatie zal moeten worden uitgeweken naar andere locaties in Nederland
of daarbuiten. De enige manier waarop dit mogelijk tot stand kan komen is een landelijk
evacuatieplan, inclusief opvang en verzorging.
De regio draagt in elke situatie verantwoordelijkheid voor de hulpverlening. Bij grootschalige
incidenten kan de hulpverlening onder landelijke regie komen, maar desondanks blijft de regio
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de evacuatie.
Tevens wordt in het landelijk plan speciaal aandacht gevraagd voor niet-zelfredzamen, ten minste
voor die mensen die aan de verantwoordelijkheid van anderen zijn toevertrouwd. Dit vereist speciale
randvoorwaarden, die gesteld moeten worden aan de opvanglocatie en het vervoer.
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4.2.

Handelingsperspectieven bij het rivierscenario

Per scenario zijn drie onderwerpen nader uitgewerkt, te weten:
 Risico- en crisiscommunicatie
 Evacuatie- en verkeersmanagement
 Opvang en verzorging.
4.2.1.

Risico- en crisiscommunicatie bij het rivierscenario

De veiligheidsregio’s die binnen dijkring 14 betrokken zijn bij het rivierscenario zijn gezamenlijk tot de
conclusie gekomen dat zowel bij de voorbereiding op overstromingen (de risicocommunicatie) als in
geval van een daadwerkelijke (dreigende) overstroming (crisiscommunicatie) bovenregionale
afstemming nuttig of noodzakelijk is. Hiervoor wordt aangesloten bij het Landelijk
Communicatiedraaiboek (versie 2.5, d.d. 5 juni 2008 van het ERC) uit het Nationaal Crisisplan
Hoogwater en Overstromingen.
Risicocommunicatie
Zodra de regionale planvorming ter voorbereiding op een eventuele overstroming gereed is dienen
burgers op lokaal/regionaal niveau te worden geïnformeerd waar het water bij een overstroming kan
worden verwacht, wat dit voor de individuele burger betekent en wat de individuele burger zelf kan
doen.
Van belang is dat de buurregio’s worden geïnformeerd wanneer en welke boodschap aan de burgers
en de media wordt gecommuniceerd.
De wijze van afstemming is aan de regio’s, waarbij de waterbeheerders een adviserende rol hebben.
Crisiscommunicatie
In de planvorming van elke regio dient opgenomen te zijn dat in situaties van een (dreigende)
overstroming de regio’s op basis van de regionaal gekozen strategie bovenregionaal met elkaar
afstemmen over de communicatie richting burgers en media. Ook hier gaat het over de inhoud van de
communicatie (op hoofdlijnen), het tijdstip van communiceren en wie de zender/ontvanger van de
boodschap zijn. Er vindt in ieder geval afstemming plaats met de partners die getroffen zijn/worden
door de (dreigende) overstroming. In de afstemming zal extra aandacht uitgaan naar de gebieden
waarin grenzen van veiligheidsregio’s lopen. De voorlichter in het RBT van de Veiligheidsregio Utrecht
initieert dit afstemmingsoverleg. Dit geldt wanneer de dreiging aanleiding geeft tot
informatieverstrekking aan publiek en pers.
Wanneer door de waterbeheerders in de beginfase vermoed wordt dat een mogelijke dreiging van het
rivierscenario aan de orde is, zal de initiërende waterbeheerder voor berichtgeving aan publiek en
pers afstemming zoeken met de Veiligheidsregio Utrecht.
Zodra de fase van evacuatie is aangebroken, zal eveneens bovenregionale afstemming op het gebied
van crisiscommunicatie gewenst zijn. Waar dit door partijen nuttig of noodzakelijk wordt gevonden
weten zij elkaar opnieuw te vinden. Deze situatie geldt ook voor de periode waarin de hulpverlening
op gang komt.
In onderstaande tabel is per fase aangegeven wat er in het kader van crisiscommunicatie op
bovenregionaal niveau aandacht behoeft.
Deze bovenregionale afstemming vindt in ieder geval plaats als hier op landelijk niveau geen of te
weinig sturing aan wordt gegeven.
Deze tabel sluit aan op de tabellen die regio’s voor de regionale communicatie in de planvorming
hebben opgenomen, en is daarmee goed herkenbaar.
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Van de eerste melding tot het moment van het evacuatiebesluit
FASE 1
Doel

Boodschap (inhoud)

Informeren




Door de waterschappen afgestemd
waterbeeld
Veiligheidsregio communiceert naar
doelgroepen over waterbeeld,
consequenties voor eigen regio.

Communicatiemiddelen
Landelijke info beschikbaar via
www.crisis.nl en andere
websites.

Afstemmen

Ingrepen in maatschappelijk leven (scholen,
afzeggen evenementen e.d).

FASE 2

Moment evacuatiebesluit tot stopzetting evacuatie

Doel

Boodschap (inhoud)

Communicatiemiddelen

Informeren

Door de waterschappen afgestemd
waterbeeld.

Afstemmen



Landelijke info beschikbaar via
www.crisis.nl en andere
websites.




Afstemmen inhoud boodschap m.b.t.
handelingsperspectieven:
•

wijze van evacuatie (auto mee
etc.)

•

primaire levensbehoeften

•

vitale infrastructuur

• info over routes etc.
Consequenties niet opvolgen van
handelingsperspectieven.
Uitleg hoe evacuatie plaatsvindt en
waarom er verschillen zijn.

FASE 3

Vanaf stopzetting evacuatie tot moment besluit start hulpverlening

Doel

Boodschap (inhoud)

Afstemmen




Afstemmen over (mate van) gebruik
van de sirene.
Afstemmen over gebruik van elkaars
communicatiemiddelen.

FASE 4

Vanaf moment besluit start hulpverlening

Doel

Boodschap (inhoud)

Informeren




Instrueren

Afstemmen over situatie in gebieden
die meer dan één regio betreffen.
Afstemmen over mogelijke terugkeer.

Communicatiemiddelen
sirene

Communicatiemiddelen
Inventarisatie (nog werkende)
communicatiemiddelen

Handelingsperspectief afstemmen.
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Conclusie
 Bij een rivierdreiging hanteren de veiligheidsregio’s binnen dijkring 14 in ieder geval de volgende
gezamenlijke uitgangspunten inzake risico- en crisiscommunicatie:
 De inhoud van de draaiboeken rondom communicatie worden tussen regio’s afgestemd.
 De gemaakt afspraken zijn aanvullend aan de regionale communicatieplannen.
 Uitgangspunt is het Landelijk Communicatiedraaiboek en de daaruit voortvloeiende hulpmiddelen,
zoals:
• De Q&A-lijst
• De inhoud van het noodpakket.
• Gebruik van de checklist voor de evacuatie.
 Aan de overige taken wordt op regionaal niveau uitvoering gegeven.
4.2.2.

Evacuatie en verkeersmanagement bij het rivierscenario

Algemeen

• Uitgangspunt is dat wordt ingezet op het tijdig evacueren van alle inwoners naar veilig
gebied.

Evacuatiegebieden

• Evacuatiegebieden:
1. Evacuatiegebied I (preventieve evacuatie,
nat tussen 0 en 36 uur na doorbraak);
2. Evacuatiegebied II (evacuatie ná daadwerkelijke dijkdoorbraak,
nat na 36 uur tot 1 week na doorbraak);
e
3. Evacuatiegebied III (evacuatie in 2 instantie na doorbraak
nat na meer dan een week na overstroming);
U. Evacuatiegebied U (evacuatie i.v.m. uitval nutsvoorzieningen).

Evacuatiestrategie

• Vóór de evacuatie in evacuatiegebied I wordt gestart met de voorbereidende maatregelen.
Zodra in evacuatiegebied I verplichte evacuatie plaatsvindt, worden in evacuatiegebied II
de voorbereidende maatregelen getroffen. Zodra in evacuatiegebied II verplichte evacuatie
plaatsvindt, worden in evacuatiegebied III de voorbereidende maatregelen getroffen.
• In evacuatiegebied U vindt geen verplichte evacuatie plaats. Zodra in dit gebied de uitval
van vitale infrastructuur dreigt zullen ook de niet-zelfredzamen uit deze gebieden
geëvacueerd worden. Zelfredzame bewoners die toch uit het gebied weg willen, worden via
de officiële routes begeleid.

Evacuatie
reistijd
evacuatiegebied

• Evacuatiereistijd (tot over de rand van de dijkring/veilig gebied) voor evacuatiegebied I:
o minimaal 24 uur, ervaringscijfers van Katrina leren dat slechts 50 / 70% van de
capaciteit van de wegen wordt gehaald. We gaan dus uit van een evacuatiereistijd van
48 uur
o Algemene aanname hierbij: alle bewoners bevinden zich nog in het gebied.
o Andere aannames:
- de bewoners reageren adequaat op het evacuatiebevel;
- er wordt optimaal gebruik gemaakt van de wegcapaciteit;
- er is geen belemmering door ongevallen en het weer;
- de verkeersstroom kan ongehinderd het gebied verlaten (geen verkeersstremmingen
binnen en buiten het dijkringgebied).

1

1

Resultaten van de HIS evacuatiecalculator, uitgevoerd door de TU Twente.

27
Coördinatieplan Dijkring 14
definitief concept

e

zonering + routes 1
evacuatiegebied

rood = 1e evacuatiegebied
oranje = 2e evacuatiegebied
blauw = uitval
nutsvoorzieningen
groen = droog +
nutsvoorzieningen

5

6

4

7
Zone
II-U

(36
Zone
II
(36<u<

ZONE
III
(u>168

8

Zone
II-U
6u<1

Zone II
(36<u<168
)

9

Droog
+
geen

Zone
I
(u<36

10

Uitgang
5&6
7
8
9
10

Route
A2/A9/A10
N201
N11
A12
Algerabrug

Aantal
evacués
290.000
32.000
80.000
96.000
32.000

Opvangregio
Amsterdam-Amstelland
Kennemerland
Hollands Midden
Haaglanden
Rotterdam-Rijnmond

Bovengenoemde aantallen evacués zijn gebaseerd op de aannames dat:
• zich geen andere personen dan de bewoners zich in het gebied bevinden
• alle bewoners zich nog in het gebied bevinden
• alle bewoners het gebied verlaten
• de bewoners de door de overheid aangegeven route volgen
Figuur 6: zonering en routes van het eerste evacuatiegebied
Voor de evacuatiegebieden II en III zal ten tijde van de crisis een plan moeten worden uitgewerkt.
Voor de transitpunten verwijzen wij u naar bijlage 7.
4.2.3.

Opvang en verzorging bij het rivierenscenario

Burgers die de regio verlaten of in een regio achterblijven hebben behoefte aan opvang en verzorging
in het gebied waar ze verblijven. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op de gemeente. Zodra
burgers, al dan niet-zelfredzamen, bij de gemeente aankloppen om hulp zal die – zo mogelijk -
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geboden worden. Het kan hierbij gaan om tijdelijk onderdak, primaire levensbehoeften zoals eten en
drinken, en aandacht voor hun moeilijke situatie. Dit is geregeld in gemeentelijke deelprocessen van
het rampenbestrijdingsplan. Op gemeentelijk niveau kan regionaal afstemming gezocht worden voor
de organisatie van opvang en verzorging en primaire levensbehoeften.
Voor de landelijke strategie en coördinatie bij een grootschalige evacuatie, gebaseerd op gegevens uit
de regio’s, is behoefte aan een landelijk draaiboek opvang en verzorging. De operationele uitvoering
hiervan is ook aan de regio’s. Om dit goed te kunnen doen is het van belang om te weten waar de
burgers zich naar toe moeten verplaatsen.
Conclusie
Met name in het rivierscenario worden alle kustprovincies geconfronteerd met grote groepen evacués.
Voor deze evacués is langdurige opvang noodzakelijk, vanwege uitval van nutsvoorzieningen. De
kustregio’s kunnen kortdurend opvang realiseren; langdurige opvang is helaas niet mogelijk. Dit
betekent dat doorgeleiding van evacués zal moeten plaatsvinden.
De (dreigende) overstroming of de gevolgen daarvan beperken zich niet tot dijkring 14.
Er is grote behoefte aan een landelijk overzicht van de evacuatiestromen, inclusief aantallen evacués,
om helder te krijgen wat per regio aan kortdurende en langdurige opvang benodigd is.
Per regio is een inschatting te maken van de traditionele opvangcapaciteit, conform de eisen die aan
opvanglocaties worden gesteld in de gemeentelijke rampenplannen. Vooraf is echter duidelijk dat
deze capaciteit met de huidige kwaliteitseisen die aan het proces van opvang en verzorging worden
gesteld bij lange na niet voldoende zijn voor de grote aantallen evacués in geval van evacuatie op
basis van het rivierenscenario. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en uitgangspunten
geformuleerd waaraan kortdurende en langdurige opvang dient te voldoen.
Gezien de omvang van de problematiek bestaat de behoefte aan landelijke coördinatie. Regio’s en
gemeenten houden hun eigen verantwoordelijkheid voor de opvang en verzorging in de eigen regio.
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4.3.

Handelingsperspectieven bij het Nieuwe Waterweg scenario

Per scenario zijn drie onderwerpen nader uitgewerkt, te weten:
 Risico- en crisiscommunicatie
 Evacuatie- en verkeersmanagement
 Opvang en verzorging.
4.3.1.

Risico- en crisiscommunicatie bij het Nieuwe Waterweg scenario

De veiligheidsregio’s die binnen dijkring 14 betrokken zijn bij het Nieuwe Waterweg scenario zijn
gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat zowel bij de voorbereiding op overstromingen (de
risicocommunicatie) als in geval van een daadwerkelijke (dreigende) overstroming
(crisiscommunicatie) bovenregionale afstemming nuttig of noodzakelijk is. Hiervoor wordt aangesloten
bij het Landelijk Communicatiedraaiboek (versie 2.5, d.d. 5 juni 2008 van het ERC) uit het Nationaal
Crisisplan Hoogwater en Overstromingen.
Risicocommunicatie
Zodra de regionale planvorming ter voorbereiding op een eventuele overstroming gereed is dienen
burgers op lokaal/regionaal niveau te worden geïnformeerd waar het water bij een overstroming kan
worden verwacht, wat dit voor de individuele burger betekent en wat de individuele burger zelf kan
doen.
Van belang is dat de buurregio’s worden geïnformeerd wanneer en welke boodschap aan de burgers
en de media wordt gecommuniceerd.
De wijze van afstemming is aan de regio’s, waarbij de waterbeheerders een adviserende rol hebben.
Crisiscommunicatie
In de planvorming van elke regio dient opgenomen te zijn dat in situaties van een (dreigende)
overstroming de regio’s op basis van de regionaal gekozen strategie bovenregionaal met elkaar
afstemmen over de communicatie richting burgers en media. Ook hier gaat het over de inhoud van de
communicatie (op hoofdlijnen), het tijdstip van communiceren en wie de zender/ontvanger van de
boodschap zijn. Er vindt in ieder geval afstemming plaats met de partners die getroffen zijn/worden
door de (dreigende) overstroming. In de afstemming zal extra aandacht uitgaan naar de gebieden
waarin grenzen van veiligheidsregio’s lopen. De voorlichter in het RBT van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond initieert dit afstemmingsoverleg. Dit geldt wanneer de dreiging aanleiding geeft
tot informatieverstrekking aan publiek en pers.
Wanneer door de waterbeheerders in de beginfase vermoed wordt dat een mogelijke dreiging van het
Nieuwe Waterweg scenario aan de orde is, zal de initiërende waterbeheerder voor berichtgeving aan
publiek en pers afstemming zoeken met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Zodra de fase van evacuatie is aangebroken, zal eveneens bovenregionale afstemming op het gebied
van crisiscommunicatie gewenst zijn. Waar dit door partijen nuttig of noodzakelijk wordt gevonden
weten zij elkaar opnieuw te vinden. Deze situatie geldt ook voor de periode waarin de hoge
waterstand afneemt en de hulpverlening op gang komt.
In onderstaande tabel is per fase aangegeven wat er in het kader van crisiscommunicatie op
bovenregionaal niveau aandacht behoeft.
Deze bovenregionale afstemming vindt in ieder geval plaats als hier op landelijk niveau geen of te
weinig sturing aan wordt gegeven.
Deze tabel sluit aan op de tabellen die regio’s voor de regionale communicatie in de planvorming
hebben opgenomen, en is daarmee goed herkenbaar.
30
Coördinatieplan Dijkring 14
definitief concept

FASE 1

Van de eerste melding tot het moment van het evacuatiebesluit

Doel

Boodschap (inhoud)

Communicatiemiddelen

Informeren

 Door de waterschappen afgestemd
waterbeeld
 Veiligheidsregio communiceert naar
doelgroepen over waterbeeld,
consequenties voor eigen regio.

Landelijke info beschikbaar via
www.crisis.nl en andere
websites.

Afstemmen

Ingrepen in maatschappelijk leven (scholen,
afzeggen evenementen e.d).

FASE 2

Moment evacuatiebesluit tot stopzetting evacuatie

Doel

Boodschap (inhoud)

Communicatiemiddelen

Informeren

Door de waterschappen afgestemd
waterbeeld.

Afstemmen

 Afstemmen inhoud boodschap m.b.t.
handelingsperspectieven:

Landelijke info beschikbaar via
www.crisis.nl en andere
websites.




•

wijze van evacuatie (auto mee etc.)

•

primaire levensbehoeften

•

vitale infrastructuur

• info over routes etc.
Consequenties niet opvolgen van
handelingsperspectieven.
Uitleg hoe evacuatie plaatsvindt en
waarom er verschillen zijn.

FASE 3

Vanaf stopzetting evacuatie tot moment besluit start hulpverlening

Doel

Boodschap (inhoud)

Communicatiemiddelen

Afstemmen

 Afstemmen over (mate van) gebruik van
de sirene.
 Afstemmen over gebruik van elkaars
communicatiemiddelen.

sirene

FASE 4

Vanaf moment besluit start hulpverlening

Doel

Boodschap (inhoud)

Informeren




Instrueren

Afstemmen over situatie in gebieden
die meer dan één regio betreffen.
Afstemmen over mogelijke terugkeer.

Communicatiemiddelen
Inventarisatie (nog werkende)
communicatiemiddelen

Handelingsperspectief afstemmen.
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Conclusie
Bij een dreiging van het Nieuwe Waterweg scenario hanteren de veiligheidsregio’s binnen dijkring 14
in ieder geval de volgende gezamenlijke uitgangspunten inzake risico- en crisiscommunicatie:
 De inhoud van de draaiboeken rondom communicatie worden tussen regio’s afgestemd.
 De gemaakt afspraken zijn aanvullend aan de regionale communicatieplannen.
 Uitgangspunt is het Landelijk Communicatiedraaiboek en de daaruit voortvloeiende hulpmiddelen,
zoals:
• De Q&A-lijst
• De inhoud van het noodpakket.
• Gebruik van de checklist voor de evacuatie.
 Aan de overige taken wordt op regionaal niveau uitvoering gegeven.
4.3.2.

Evacuatie en verkeersmanagement bij het Nieuwe Waterweg scenario

Op basis van gegevens van de veiligheidsregio’s heeft het Verkeersmanagement Centrale Zuid-West
Nederland van RWS een berekening gemaakt van de benodigde tijd voor evacuatie indien het Nieuwe
Waterweg scenario zich voordoet.
Op basis van het aantal inwoners is per zone bepaald hoeveel inwoners zich per dichtstbijzijnde exitpoint op de rijksweg aanbieden (zie bijlage 8).
Uitgangspunten:
• Totaal aantal inwoners evacueert
• De wegcapaciteit is 1250 voertuigen per uur per rijstrook
• De bezettingsgraad is 2,25 mensen per voertuig
• Er is geen rekening gehouden met de capaciteit van het onderliggend wegennet, noch met de
capaciteit van de toeritten.
• Er wordt geen rekening gehouden met transport van niet-zelfredzamen
• De wegcapaciteit is zo optimaal mogelijk verdeeld
• Er vindt geen enkele verstoring plaats zoals een file, aanrijdingen, autopech en dergelijke.
Vervolgens is aan de hand van het aantal rijkstroken per exit-point een inschatting gemaakt van de tijd
die nodig is om het aanbod van verkeer per exit-point te verwerken.
De volgende exit-points worden onderscheiden:
Richting

Indicatie
ontruimingstijd

A

A4 Li (richting Amsterdam) ter hoogte van de aansluiting Wateringen

65 uur

B

A13 Li (richting Den Haag) ter hoogte van de aansluiting Delft-Zuid

38 uur

C

A12 Li (richting Den Haag) ter hoogte van de aansluiting
Zoetermeer-Centrum

D

A12 Re (richting Gouda) ter hoogte van de aansluiting Gouda

7 uur
39 uur

Conclusie:
Gezien het feit dat dit scenario zich pas op het laatste moment voordoet, lijkt ook hier grootschalige
evacuatie moeilijk uitvoerbaar.
Om de kans van slagen op evacuatie zo groot mogelijk te maken is het van essentieel belang om op
landelijk niveau een keuze te maken voor een evacuatiemodel. Tevens dienen met andere partners,
zoals de Nederlandse Spoorwegen (NS), RWS, politie, provincies e.d. afspraken gemaakt te worden
om te komen tot een verdere operationele uitwerking, wat leidt tot een nationaal evacuatieplan.
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4.3.3.

Opvang en verzorging bij het Nieuwe Waterweg scenario

Burgers die de regio verlaten of in een regio achterblijven hebben behoefte aan opvang en verzorging
in het gebied waar ze verblijven. Ze kunnen hiervoor een beroep doen op de gemeente. Zodra
burgers, al dan niet zelfredzamen, bij de gemeente aankloppen om hulp zal die – zo mogelijk geboden worden. Het kan hierbij gaan om tijdelijk onderdak, primaire levensbehoeften zoals eten en
drinken, en aandacht voor hun moeilijke situatie. Dit is geregeld in gemeentelijke deelprocessen van
het rampenbestrijdingsplan. Op gemeentelijk niveau kan regionaal afstemming gezocht worden voor
de organisatie van opvang en verzorging en primaire levensbehoeften.
Voor de landelijke strategie en coördinatie bij een grootschalige evacuatie, gebaseerd op gegevens uit
de regio’s, is behoefte aan een landelijk draaiboek opvang en verzorging. De operationele uitvoering
hiervan is ook aan de regio’s. Om dit goed te kunnen doen is het van belang om te weten waar de
burgers zich naar toe moeten verplaatsen.
Binnen de regio zal opvang en verzorging nodig zijn wanneer de tijd voor evacuatie te kort is, of voor
achterblijvers. Er kunnen op regionaal niveau operationele afspraken gemaakt worden over de inzet
van mensen in andere regio’s of gebruik van middelen van elkaar. Wanneer het probleem voor de
regio te groot wordt is er behoefte aan afstemming op landelijk niveau. De regio is dan voor zowel de
evacuatie als de zorgverlening afhankelijk van hulp van buitenaf.
Conclusie
Opvang en verzorging bij het Nieuwe Waterweg scenario blijkt niet te organiseren op het niveau van
Dijkring 14. De omvang van de problematiek van het Nieuwe Waterweg scenario is dusdanig en
beperkt zich ook niet tot dijkring 14, waardoor bij evacuatie zal moeten worden uitgeweken naar
andere locaties in Nederland of daarbuiten. De enige manier waarop dit mogelijk tot stand kan komen
is een landelijk evacuatieplan, inclusief opvang en verzorging.
De regio draagt in elke situatie verantwoordelijkheid voor de hulpverlening. Bij grootschalige
incidenten kan de hulpverlening onder landelijke regie komen, maar desondanks blijft de regio
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de evacuatie.
Tevens wordt in het landelijk plan speciaal aandacht gevraagd voor niet-zelfredzamen, ten minste
voor die mensen die aan de verantwoordelijkheid van anderen zijn toevertrouwd. Dit vereist speciale
randvoorwaarden, die gesteld moeten worden aan de opvanglocatie en het vervoer.
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5. Relevante projecten die in ontwikkeling zijn
Het coördinatieplan dijkring 14 is gebaseerd op de huidige situatie.
Onderstaande ontwikkelingen zullen mogelijk van invloed zijn op de inhoud van dit coördinatieplan.
•
•
•
•
•

Vaststelling en implementatie van de Wet op de Veiligheidsregio’s
Ontwikkeling van het Landelijk Operationeel Plan Evacuatie (LOPE)
Onderzoek naar gevolgbeperkende maatregelen dijkring 14 & 15
Onderzoek naar gevolgbeperkende maatregelen kust
Onderzoek naar gevolgbeperkende maatregelen Randstad Urgent
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6.

Begrippen, afkortingen en verzendlijst

6.1.

Begrippen

Gezamenlijk waterbeeld

Zie bijlage 5.

Niet-zelfredzaam

Het begrip niet-zelfredzaam is bij de regio’s binnen dijkring 14
niet uniform omschreven. Een niet-zelfredzame heeft een zorgen/of vervoersbehoefte, waarvoor een beroep op anderen wordt
gedaan. Het percentage niet-zelfredzamen kan hierdoor fors
verschillen.

Ramp

Een gebeurtenis:
1. waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is
ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen,
het milieu, of grote materiële belangen in ernstige mate worden
bedreigd of zijn geschaad, en
2. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties
van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te
nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Rampgebied

Deel van het Nederlands grondgebied waarvoor buitengewone
omstandigheden in de zin van de WRZO zijn afgekondigd.

Risicokaart

De risicokaart is een kaart op het Internet met informatie over
risico' s. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke
stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de
aanwezigheid van een LPG-station. Maar denk ook aan plekken
waar water tot grote overlast kan leiden.

Schade

Persoonlijk letsel en/of materiële schade.

Waterbeeld

Zie bijlage 5.

Waterkolom

De waterkeringenbeheerders, te weten de waterschappen en
Rijkswaterstaat (nat)
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6.2.

Afkortingen

AGV

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

BNP

Bruto nationaal product

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CB

Coördinerend Burgemeester

EDO

Ergst Denkbare Overstroming

CvdK

Commissaris van de Koningin

GBT

Gemeentelijk Beleidsteam

HHD

Hoogheemraadschap van Delfland

HHR

Hoogheemraadschap van Rijnland

HHSK

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

HDSR

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

HID

Hoofdingenieur-directeur

HM

Hollands Midden

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

LOPE

Landelijk Operationeel Plan Evacuatie

NS

Nederlandse Spoorwegen

OL

Operationeel Leider

RBT

Regionaal Beleidsteam

RCBT

Regionaal Coördinerend Beleidsteam

ROT

Regionaal Operationeel Team

RWS

Rijkswaterstaat

TMO

Taskforce Management Overstromingen

V en W

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

VRU

Veiligheidsregio Utrecht

VZ

Voorzitter

WBT

Waterschaps Beleidsteam

WOT

Waterschaps Operationeel Team

WRZO

Wet rampen en zware ongevallen
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Bijlage 1:

plattegrond van dijkring 14

37
Coördinatieplan Dijkring 14
definitief concept

Bijlage 2:

zonering in kustscenario

Schema van het gebied waar het kustscenario op van toepassing is, opgedeeld in zones.
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Bijlage 3:

zonering in rivierenscenario

Schema van het gebied waar het rivierscenario op van toepassing is, opgedeeld in zones.
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Bijlage 4:

zonering in Nieuwe Waterweg scenario

Een bres aan de zuidkant van dijkring 14 zal diverse zones op onderstaande kaart treffen.
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Bijlage 5:

afspraken tussen waterbeheerders over eenduidig waterbeeld

Beelden en verwachtingen
1. De veiligheidsregio’s verwachten van de waterkolom dat zij met één waterbeeld naar buiten
treden.
Antwoord waterkolom: Aan deze verwachting zal door de waterbeheerders worden voldaan. De
waterbeheerders zullen bij gebiedsoverschrijdende overstromingen, of verwachtingen daarvan
onderling afstemmen en vervolgens met één waterbeeld naar buiten treden. Wat de waterkolom
onder een “waterbeeld” of een “gezamenlijk waterbeeld” verstaat, is na punt 11 nader uitgewerkt.
2. De veiligheidregio’s verwachten van de waterkolom dat zij door coördinatie en afstemming
als één organisatie naar buiten toe optreedt.
Antwoord waterkolom: Aan deze verwachting zal door de waterbeheerders worden voldaan. De
waterbeheerders, te weten de waterschappen (gelegen in dijkring 14) en Rijkswaterstaat (nat van
de provincies Noord en Zuid-Holland en Utrecht), zullen per scenario (Kust, Rivier en Nieuwe
Waterweg) één waterschap uit hun midden aanwijzen als initiërend waterschap. Dit initiërende
waterschap stelt één gezamenlijk waterbeeld op ten behoeve van de veiligheidskolom. Daarvoor
maakt het gebruik van de door alle betrokken beheerders voor het eigen beheergebied gemaakte
waterbeelden. Voorafgaande aan verzending van dit gezamenlijk waterbeeld aan de
veiligheidskolom wordt eerst nog instemming van deze waterkolom gevraagd. Het bestuurlijke en
operationeel primaat voor de toebedeelde taken van iedere waterbeheerder wijzigt hierdoor niet.
3. De veiligheidsregio’s verwachten van de waterkolom verdergaande en grensoverstijgende
ideeën en maatregelen die door de gehele waterkolom worden ondersteund en uitgevoerd.
Antwoord waterkolom: Wordt meegenomen en uitgewerkt in het gezamenlijk waterbeeld per
Dijkring.
4. De veiligheidsregio verwacht van de individuele partijen uit de waterkolom dat zij ideeën en
adviezen afgeven en de waterkolom na afstemming maatregelen neemt om in het eigen
beheergebied de gevolgen van overstroming te beperken?
Antwoord waterkolom: Zie ook de beantwoording van het voorgaande punt 3 (één waterbeeld,
waarover iedere waterbeheerder hetzelfde communiceert). Slechts indien het een overstromen, of
een kans daarop betreft, waarbij vanwege de geringe omvang slechts één waterschap is
betrokken, draagt dit waterschap zelf ervoor zorg dat er een waterbeeld komt voor de
veiligheidskolom.
5. Van de waterkeringenbeheerders verwachten de veiligheidregio’s dat zij kunnen aangeven
wat de faalmechanismen zijn en wat de bijbehorende faalkansen zijn.
Antwoord waterkolom: Dit is niet mogelijk. Hoewel de faalmechanismen die waterkeringen kunnen
bedreigen wel voldoende bekend zijn, is het desondanks niet mogelijk om aan te geven waar en
hoe het dan mis gaat. Het gaat hier om een inschatting van kansen en risico’s. Deze kunnen de
beheerders van waterkeringen nooit exact aangeven.
6. Van de waterkeringenbeheerders verwachten de veiligheidregio’s, dat zij kunnen aangeven
waar een doorbraak optreedt en wat de daarbij behorende overstromingsbeelden zijn.
Antwoord waterkolom: Dit is niet mogelijk. Wel kan de waterkeringenbeheerder aangeven welke
potentiële gebreken er aan de (primaire) waterkering zijn (de zogenaamde zwakke plekken).
7. De veiligheidregio’s verwachten dat de waterkolom (en visa-versa) goed afstemt met de
veiligheidskolom.
Antwoord waterkolom: De waterkolom heeft deze intentie altijd al gehad. De nieuwe
samenwerking en het gezamenlijk optreden versterken deze intentie alleen maar.
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8. De veiligheidsregio’s verwachten dat zij de communicatie over de situatie naar burgers,
directe belanghebbenden en partijen coördineert en verzorgt.
Antwoord waterkolom: De waterkolom heeft een verantwoordelijkheid naar de omgeving af te
leggen. Zodra er echter gecommuniceerd moet worden over handelingsperspectieven voor de
burger, dan dient dit naar het oordeel van de waterkolom door de veiligheidsregio’s opgepakt te
worden.
9. De veiligheidsregio’s verwachten van de waterkolom dat zij informatie kunnen geven over
de hoogwaterverwachtingen op korte en op lange termijn (tot 2 weken).
Antwoord waterkolom: Kan nu nog niet, omdat vraag en aanbod niet overeen komen.
Om wateroverlast te kunnen voorspellen worden door o.a. Rijkswaterstaat berekeningsmodellen
gebruikt die voorspellen waar wateroverlast (kust en rivier) zou kunnen plaatsvinden. Maar bij die
theoretische modellen is het (gevolg van de voorafgestelde randvoorwaarden) door het ontbreken
van de gewenste nauwkeurigheid niet mogelijk lang vooruit te kijken. Nagegaan zal nog worden
of er met de bestaande rekenmodellen langere termijnvoorspellingen kunnen worden gegeven en
wat dan het afwijkingspercentage zal zijn.
De waterbeheerders zijn voor het kunnen opstellen van een waterbeeld deels afhankelijk van
deze langere termijninformatie. Het wel bekende deel is de verworven kennis en het inzicht van
de beheerder zelf. Echter zolang er geen betere voorspellingsberekening over de lange termijn
verwachting beschikbaar komen (voor de kust momenteel nauwkeurig 12 uur vooruit (voornemen
verruimen naar 24 uur) en voor de rivieren maximaal 72 uur vooruit, is tijdig afgeven van een
voorwaarschuwing tenminste één week vooruit aan de veiligheidskolom nog niet haalbaar.
De ontwikkelingen in het klimaat leiden daarnaast in de toekomst nog tot een verdere stijging van
de zeespiegel en hogere rivierafvoeren. Hoewel het beleid erop gericht is overstromingen te
voorkomen, moet Nederland ook beter en meer voorbereid zijn op de gevolgen van een
overstroming. De rol van de waterkolom (waaruit de opschaling moet gaan beginnen) is daarin
voorlopig nog heel bescheiden, tenminste zolang er niet op goede langere termijn
weerverwachtingen kan worden teruggevallen.
Het blijkt ook dat waterschappen nog op verschillende wijzen gemotiveerd soepelere of
scherpere normen hanteren in de opschalingfasering. Voor wat betreft de toetsing van de
werknormen kunnen we concluderen dat er (nog) geen eenduidige normering binnen de dijkring
voor wateroverlastopgave is. Dit komt door de grote verschillen tussen de waterschappen in
uitgangspunten, aannames en afwegingen bij het opschalingproces. Na toetsing aan de
werknormen is de volgende stap het komen tot een gezamenlijk maatregelenpakket. De
waterkolom heeft inmiddels een vervolgafspraak gemaakt om met name over gezamenlijke
werknormen verder te spreken en afspraken te maken.
Ook wil de waterkolom te zijner tijd initiatief nemen om een onderzoek (quick scan) in te stellen
naar gevolgbeperkende maatregelen om de negatieve gevolgen van een doorbraak te beperken.
10. De veiligheidregio’s willen bij een ontwikkelend kustscenario minstens 7 dagen van te
voren geïnformeerd worden over van wat er dan allemaal mis kan gaan.
Antwoord waterkolom: Kan nu nog niet! Zie voor beantwoording ook punt 9.
11. De veiligheidregio’s willen bij een ontwikkelend rivierscenario minstens 7 dagen van te
voren geïnformeerd worden van wat er dan allemaal mis kan gaan.
Antwoord waterkolom: Kan nu nog niet! Zie voor beantwoording ook punt 9.
Rotterdam, 9 maart 2009, HDSR/HHSK(ca/hp)
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Definities:
Waterkolom:

Betreft alleen de waterkeringenbeheerders, t.w. de Waterschappen en Rijkswaterstaat
(nat) (en dus niet: VenW, provincies en de gemeenten).
De opvatting tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat worden gedeeld:
voor het waterdeel moet één beheerder (het coördinerend waterschap als
initiatiefnemer) voor de koude fase spreken. Voor DR 44 is gekozen voor een
samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat (beide schuiven dan aan
in de algemene kolom). Voor dijkring 14 (en 15?) kan hierop worden geanticipeerd.

Waterbeeld:

Dit is een beoordeling van één van de betrokken actoren bij de waterkolom. (een
waterschap of RWS-dienst). Het waterbeeld bestaat volgens de visie van de
waterbeheerders uit de volgende vijf onderdelen:
Feiten (zijn de inputgegevens voor het verkrijgen van een beeld over de actuele
situatie en nieuwe gebeurtenissen)
 Geleverde informatie door andere netwerkpartners, zoals:
• actuele waterstand (van RWS/waterdienst, MFPS);
• actueel weeroverzicht;
• verwachte ontwikkelingen in waterstandverloop en weergesteldheid
(door RWS/waterdienst, MFPS,).
 Voorspelling waterstandverloop en weerontwikkeling
 Reeds genomen maatregelen door de waterkolom (niet alles daarvan wordt
gecommuniceerd met iedere netwerkpartner)
 Sterke waterkering zwakke plekken.
Analyse (is de vertaling van de feiten en verwachtingen naar een scenario toe).
Drie waterbeeldscenario’s:
 Minimaal (een reëel beeld over wat ons te wachten staat)
 Gemiddeld (een beeld van wat ons met grote waarschijnlijkheid te wachten
staat met te nemen maatregelen)
 Maximaal (worst case); waarop ook maatregelen geen gewenst effect meer
hebben)
Maatregelen:
 Autonoom (door waterkolom zelf, veelal voortkomend uit de
bestrijdingsplannen)
 Na of in overleg met anderen (de netwerkpartners):
o Reguliere
 Uitgevoerd
 In overweging
 Worst case
o Aanvullende / noodmaatregelen
 Uitgevoerd
 In overweging
 Worst case
Voorstellen over te nemen maatregelen plus de verwachte gevolgen aan de VR
 Je legt dit voor en onderbouwt dit met het verkregen waterbeeld
 Gevolgen voor de OOV- kolom.

1.

2.
3.

4.

5.
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Gezamenlijk waterbeeld:
Dit is een gezamenlijke beoordeling van de toestand door de gehele waterkolom.
Echter nu samengesteld voor het bedreigde gebied of dijkring. Hiervoor worden de
afzonderlijke waterbeelden van iedere waterbeheerders als basis voor gebruikt. Met
het opstellen van het gezamenlijke waterbeeld per bedreigd gebied of dijkring wordt
één waterschap per scenario belast. Er zijn meerdere waterschappen aangewezen als
het initiërende waterschap, dus één voor het kustscenario, één voor het Nieuwe
Waterwegscenario en één en mogelijk zelfs twee voor het rivierscenario.
Scenario:

De ontwikkelingen in tijd en ruimte waarin de ongewenste effecten
in beeld worden gebracht.

Worst case:

Een (mogelijke) doorbraak van de primaire waterkering (= slechts denkbare of
maximum scenario).

Coördinerend / initiërend:
De Stuurgroep voor project dijkring 14 en alle betrokken dijkgraven zullen zelf een
besluit dienen te nemen over de rol van de dijkgraven in de warme fase. De volgende
keuze ligt voor: één coördinerende dijkgraaf- / of beslissen alle dijkgraven mee?
Tijdstip voor afgeven van het waterbeeld:
Er is onduidelijkheid / discussie over het tijdstip waarop de waterkolom een eenduidig
waterbeeld kan / moet afgeven. De vergaderklok van ROT/RBT bepaald dit feitelijk al
voor een deel. Waterbeheerders zijn voor het opstellen van een goed waterbeeld voor
een deel van de gegevens van derden afhankelijk.
Deze discussie wordt later opgepakt, mogelijk in relatie met LCO.
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Bijlage 6:

verkeerskundig concept evacuatie kustscenario binnen dijkring 14

Verkeerskundig concept
evacuatie kustscenario
binnen dijkring 14

Dijkring 14
24 februari 2009
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1

Inleiding

Overstromingen vormen voor West Nederland een groot risico met betrekking tot de fysieke veiligheid.
Wanneer waterkeringen het achterliggende land niet meer kunnen beschermen is de fysieke en
economische schade groot. Om dit risico te beperken kent het bedreigde deel van Nederland
dijkringen, op grond van de Wet op de Waterkering. Dijkringen beschermen het achterliggende gebied
tegen buitenwater. Deze dijkringen kunnen meerdere regio’s en zelfs soms meerdere provincies
beslaan.
De waterkolom doet er zoveel mogelijk aan om een overstromingsrisico te voorkomen, maar er blijft
een kleine kans dat dit scenario zich toch voordoet. Wanneer dit zich voordoet moeten de betrokken
partijen daarop voorbereid zijn en samen kunnen werken om de gevolgen tot een minimum te
beperken.
Dijkring 14 is de dijkring met de grootste schade indien de waterkeringen falen. Drie miljoen mensen
kunnen getroffen worden en 65% van het BNP wordt verdiend in deze dijkring. De economische en
bestuurlijke waarde van dit gebied is dus groot. Het gebied gaat over de grenzen van 3 provincies, 5
waterschappen, 6 veiligheidsregio’s en 59 gemeenten. (zie voorpagina).
Dijkring 14 wordt door drie mogelijke hoofdscenario’s bedreigd, door de ergst denkbare overstroming
(EDO) vanuit de kust, de EDO vanuit de rivieren (nadat eerst dijkring 15 is overstroomd) en de EDO
vanuit de Nieuwe Waterweg.
Dit verkeerskundig concept voor evacuatie gaat in op de dreiging vanuit de kust. Een zeer zware
storm zal Nederland bedreigen en er ontstaan mogelijk meerdere bressen in de waterkering.
Er zijn diverse evacuatiemodellen in ontwikkelingen. Deze hanteren verschillende correcties op
aantallen evacués.
Wij hebben er daarom voor gekozen om uit te gaan van de aantallen inwoners die in zones leven
waar op grond van de waterbeelden verwacht wordt dat hier meer dan 1 meter water komt te staan,
de zogenaamde rode zones. Het gaat om 100% van deze inwoners. Er wordt geen rekening
gehouden met inwoners van minder bedreigde gebieden die ook willen evacueren. Ook wordt geen
rekening gehouden met niet zelfredzamen.
Het betreft dus louter en alleen een berekening op beschikbare wegcapaciteit. Wel is de beschikbare
wegcapaciteit zo optimaal mogelijk ingezet. Tevens is er rekening gehouden met de uitgangspunten
voor evacuatie zoals deze voor het LOPE-W ten behoeve van de oefening waterproef zijn ontwikkeld.
Zie bijlage 6 voor het gehele rapport verkeerskundig concept evacuatie kust.
Dit rapport beoogt inzicht te geven in de benodigde tijdsduur van grootschalige preventieve evacuatie,
louter en alleen gebaseerd op de verkeerskundige consequenties.
Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking van de betrokken veiligheidsregio’s, ondersteund
door de betrokken regionale politiekorpsen en Rijkswaterstaat Zuid-Holland.
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2

Gevolgde werkwijze

Ten aanzien van de evacuatie zijn de volgende
processtappen te onderscheiden:
1
De veiligheidsregio’s bepalen welke hoeveelheden
verkeer zich via welke route en waar op het
Rijks(autosnel)wegennet aanbieden.
2
De veiligheidsregio’s bepalen samen met
Rijkswaterstaat Zuid-Holland hoe dit verkeer het
gebied verlaat.
3
Rijkswaterstaat Zuid-Holland bepaalt samen met het
verkeerscentrum Nederland hoe dit verkeer komend
uit het gebied naar het achterland geleid wordt.

Stap 1
Aan de hand van een aantal basisgegevens vanuit planvorming overstromingen en verschillende
aannames, is door de veiligheidsregio’s het aantal te evacueren personen bepaald. Vervolgens is
door deze veiligheidsregio’s aangegeven waar (via welke toerit van een aansluiting of verbindingsweg
in een knooppunt) deze hoeveelheden zich op het autosnelwegennet aanbieden. Deze aantallen zijn
gebaseerd op 100% van de rode zones, dat wil zeggen zones waar minimaal
1 meter water komt.
Stap 2
Aan de hand van de resultaten uit stap 1 wordt dit verkeer via het autosnelwegennet uit het gebied
naar het achterland geleid. Aan de hand van een zeer eenvoudige berekening van de aanwezige
capaciteit wordt daarbij inzicht gegeven in de benodigde verplaatsingstijd over het hoofdwegennet.
Stap 3
Naast dit rapport ‘verkeerskundige concept evacuatie kustscenario binnen dijkring 14’ is er door
Rijkswaterstaat (verkeerscentrum Nederland samen met de regionale verkeerscentrales) een landelijk
‘verkeerskundig concept evacuatie’ opgesteld. Hierin staat aangegeven hoe verkeersmanagement
Nederland denkt om te gaan met de grote verkeerstromen die gaan ontstaan als besloten wordt tot
evacuatie van de inwoners in de kustgebieden. Daarbij is als uitgangspunt genomen dat het verkeer
vanuit de kust op een snelle en veilige manier naar het achterland geleid wordt.
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Stap 1: De veiligheidsregio’s bepalen welke hoeveelheden verkeer zich via welke route en
waar op het Rijks(autosnel)wegennet aanbieden
Door de veiligheidsregio’s zijn de volgende aantallen te evacueren personen opgegeven:

A9 ri. Amstelveen
A9

A5
A44

A3
A4
A4 ri. Amsterdam

A1
B1
D1

C1

F1
E1
G1

H1
A12 ri. Gouda

G1

F2
H2

G2

A20

A2
B2

C2

D2
A16

A4
A15

L2
M2

A15 ri. Gorinchem

A4

A59/A17

A16 ri. Noord-Brabant

No.
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
A2
B2
C2
D2
F2
G2
H2
L2
M2
A3
A4
A5

Vanuit
Den Haag via de N44 naar de A44
Den Haag via de N14 naar de A4
Leidschenveen de A4 op
De Utrechtsebaan
Den Haag Zuid-West (A4)
N470/Zoetermeer
Midden Delfland + deel Westland
Delft/Delfgauw
Hoek van Holland
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Lansingerland
Rotterdam-Noord
Overschie
Voorne-Putten
Rozenburg
Hollands-Midden
Voorne-Putten
Kennemerland

aantal
55.000
115.000
50.000
200.000
200.000
30.000
50.000
115.000
9.300
32.500
73.000
43.000
40.000
31.000
16.000
28.000
13.000
180.000
38.000
150.000

Stap 2: De veiligheidsregio’s bepalen samen met Rijkswaterstaat Zuid-Holland hoe dit verkeer
het gebied verlaat
Met de hoeveelheid personen die geëvacueerd moet worden, wordt aan de hand van een aantal
algemene uitgangspunten bepaald hoeveel voertuigen dat genereert. Vervolgens wordt de route over
het hoofdwegennet bepaald aan de hand van waar een verkeersstroom zich op het hoofdwegennet
aanbiedt en hoe dit verkeer naar het achterland geleid wordt.
De volgende algemene uitgangspunten worden daarbij gehanteerd:
- gestreefd wordt naar een evacuatieroute die over het hele traject uit minimaal twee rijstroken
bestaat;
- evacuatiestromen mogen niet samenkomen of elkaar niet gelijkvloers kruisen;
- de capaciteit per rijstrook bedraagt 1.250 motorvoertuigen per uur (dit is een beperking van de
normale capaciteit, op basis van optredende omstandigheden);
- de bezettingsgraad per voertuig bedraagt 2,25 personen.
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Aan de hand van de aantallen (zie stap 1) en het aantal beschikbare rijstroken (zie bijlage 6.2) wordt
de volgende verplaatsingsduur ingeschat:
Verkeersstromen

E1
H1
E1+H1
D1
E1+H1+D1
F1
E1+H1+D1+F1
G1
F2
G1+F2
H2
G2
G1+F2+H2+G2
L2
M2
L2+M2
G1+F2+H2+G2+L2
+M2
A2
B2
A2+B2
C2
A2+B2+C2
D2
A2+B2+C2+D2
A4
A2+B2+C2+D2+A4
A3
A1
A3+A1
B1
C1
B1+C1
A3+A1+B1+C1
A5
A3+A1+B1+C1+A5

Weg

Aantal
evacués

Minimum
capaciteit

200.000
115.000
315.000
200.000
515.000
30.000
565.000
50.000
40.000
90.000
16.000
31.000
137.000
28.000
13.000
41.000
178.000

Minimum
aantal
rijstroken
2
3
2
2
3
1
2
3
1
1
1
1
2
2
1
2
2

2.500
3.750
2.500
2.500
3.750
1.250
2.500
3.750
1.250
1.250
1.250
1.250
2.500
2.500
1.250
2.500
2.500

Aantal
personen
per uur
5.625
8.438
5.625
5.625
8.438
2.813
5.625
8.438
2.813
2.813
2.813
2.813
5.625
5.625
2.813
5.625
5.625

A4
A13
A4
A12
A12
N470
A12
A4/A13
N209
A13
N471
A20
N15
A15
A15
A20
A20
A20
A20/A1
6
A59/A1
7
A16
N44
A44
N14
A4
A4
A9
A9

9.300
32.500
41.800
73.000
114.800
43.000
157.800

2
1
2
2
2
1
2

2.500
1.250
2.500
2.500
2.500
1.250
2.500

5.625
2.813
5.625
5.625
5.625
2.813
5.625

38.000

1

1.250

2.813

195.800
180.000
55.000
235.000
115.000
50.000
165.000
300.000
100.000
400.000

3
1
2
2
2
2
1
4
2
3

3.750
1.250
2.500
2.500
2.500
2.500
1.250
5.000
2.500
3.750

2.813
2.813
5.625
5.625
5.625
5.625
2.813
11.250
5.625
8.438

Verplaatsingsduur
36
13
56
36
61
11
100
5
15
32
5
11
24
5
4
7
32
1
12
8
13
20
15
28
13
23
64
9
41
20
9
59
27
18
47
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Stap 3: Rijkswaterstaat Zuid-Holland bepaalt samen met het verkeerscentrum Nederland hoe
dit verkeer komend uit het gebied naar het achterland geleid wordt
Beschrijving van het concept
Evacuatie vindt plaats via de belangrijkste (en logische) rijkswegen die vanuit de risicogebieden
richting de veilige gebieden lopen. Daartoe worden de rijkswegen die worden aangemerkt als
evacuatieroute, als het ware ‘uit het normale netwerk getild’. Hiervoor worden knooppunten en
aansluitingen gemuteerd. Dit om binnen bepaalde zones wel, geen of beperkte uitwisseling op
knooppunten en aansluitingen te creëren.
Het particuliere evacuatieverkeer zal van de normale rijbanen gebruik maken in de richting west oost. De rijbanen in de richting oost - west zullen beschikbaar worden gesteld voor de hulpverlening,
die op deze manier het risicogebied kan bereiken en verlaten. Deze rijbaan wordt gebruikt en beperkt
ingericht als twee keer een rijstrook. Dit is acceptabel, omdat alleen beroepschauffeurs (bussen,
ziekenvervoer en hulpverleningsverkeer) van deze rijbaan gebruik zullen maken.
De evacuatieroutes kennen een bepaalde afvoercapaciteit. Om een constante verkeersstroom te
verkrijgen dient te worden uitgegaan van de capaciteit van het smalste deel van de route. Voor alle
routes (zie hieronder) is dat een rijbaan van twee rijstroken. Mede op basis van ervaringen vanuit de
Verenigde Staten kan worden uitgegaan van een reële afvoercapaciteit van 2.500 motorvoertuigen
per uur per rijbaan (1.250 motorvoertuigen per uur per rijstrook).
De afvoerroutes
In onderstaande tabel (voor de kaart zie bijlage 6) staan de landelijke afvoerroutes aangegeven,
gebaseerd op het concept LOPE-W wat is geschreven ten behoeve van de landelijke oefening
Waterproef.
Regio
Noord-West Friesland
Noord-Oost Friesland
Groningen
Flevopolder
Noord-Holland
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Zuidhollandse Eilanden
Zeeland

Hoofdcorridor evacuatie
A7 en A32
N31 en N381
A28
N302 en A28
A7, A10 Oost en A1
A2
A12
2
A15 en A59 (of A16)
N59/A17/A59
A58

2

Het noordelijk deel van Rotterdam via de A15 richting Gorinchem, het zuidelijk deel via da A59
richting Den Bosch
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Bijlage 6.1:

Deelnemers overleg

Naam

Organisatie

Elma Meijerink

Dijkring 14, projectleider

Ton Klaverdijk

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Ine van Rest

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Peet de Rouw

Regionale Politie Rotterdam-Rijnmond

Martine van Mastwijk

Regionale Politie Rotterdam-Rijnmond

René Smits

Regionale Politie Hollands Midden

Joyce Kateman

Hulpverleningsregio Haaglanden

Bart Yedema

Hulpverleningsregio Haaglanden

Harold Mugie

Regionale Brandweer Hollands Midden

Foppe de Vries

Veiligheidsregio Kennemerland

Renate Smaal

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ineke Mostert

Dijkring 14, projectondersteuning
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Bijlage 6.2:

Minimum aantal rijstroken

A9 ri. Amstelveen

A5

2

A9

3

4

A44
2

A3

1

A4
2

A4 ri. Amsterdam

A1
B1
D1

1

2

C1
2
3

F1

3
2

E1
G1

1
2

H1
3

A12 ri. Gouda

G1

1

1
2

A2

2
1

B2

1

A20

F2
G2

H2
1

2
1

2

C2

D2
A16

A4

L2

2

A15

2
1

M2
2

A4

1

A59/A17

A15 ri. Gorinchem

2
3

A16 ri. Noord-Brabant
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Bijlage 6.3:

Concept landelijke evacuatieroutes tijdens hoog water
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Bijlage 7:

Transitpunten

transitpunten bij evacuatie in rivierenscenario

route
A1
A1/A9
A2*
A12**
N11**
N201*

Richting Amsterdam
Richting Amsterdam,
Haarlem en A4
Richting Amsterdam
Richting Den Haag
Leiden
Richting
Haarlemmermeer

locatie
Maxis terrein
Amsterdam Arena
Hotel Breukelen (van der
Valk)
- De Meern (AC restaurant)
De Meern (AC restaurant)
Golden Tulip Amsterdam\
Vinkenveen

regio
VRGV
Voorstel aan Amsterdam
Amstelland
- VRU
- VRU
- VRU
- VRU

* ligt in 2e evacuatiegebied
** ligt in 1e evacuatiegebied!
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Bijlage 8:

exit-points Nieuwe Waterweg scenario
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Bijlage 9:

deelnemerslijst projectgroep dijkring 14

Organisatie

Naam vertegenwoordiger(s)

Externe projectleiding
(ZLF Advies BV)

Elma Meijerink

Externe projectondersteuning
(Dinand en Ineke Mostert BV)

Ineke Mostert

Veiligheidsregio’s
Amsterdam-Amstelland

Karin Boersma, Rob Kooij

Haaglanden

Joyce Kateman, Bart Yedema

Hollands Midden

Paul Jonker, Harold Mugie

Kennemerland

Maarten Spoel, Foppe de Vries

Rotterdam-Rijnmond

Claudia Weber, Renate Smaal

Utrecht

Elsbeth Beeke

Hoogheemraadschappen/
waterschappen
AGV/Waternet

Jan Leijen, Gerard van Staalduinen

Delfland

Rob van Woudenberg

Rijnland

Sylvia van Geffen, Erwin de Groot

Schieland en de Krimpenerwaard

Remco Vogelenzang, Han Paree

De Stichtse Rijnlanden

Claudia van Ackooij

Rijkswaterstaat

Ine van Rest

Provincies
Noord-Holland

Gert Broekman, Merijn ten Dam, Hans
Eikelenboom

Utrecht

Wouter Egas, Berry Campagne

Zuid-Holland

Jaap Sneep, René Piek, Pieter-Jan Hofman

LOCC

Peter Glerum, Marco Bellemo

BZK

Nils Ligthart

V&W

Yuri van Bokkum
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