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Vaststellingsbesluit
Dit regionale coördinatieplan is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio
Hollands Midden in haar vergadering van: 28 oktober 2010.

Verzendlijst











Burgemeesters in de regio Hollands Midden
Commandanten brandweer in de regio Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Politie Hollands Midden
Brandweer Hollands Midden
GMK Hollands Midden
Waterschappen:
o Rijnland
o Stichtse Rijnlanden
o Schieland en de Krimpenerwaard
o Amstel, Gooi en Vecht
Commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland
Veiligheidsregio’s:
o Haaglanden
o Utrecht
o Kennemerland
o Amsterdam-Amstelland
o Rotterdam-Rijnmond
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Documentbeheer
Na vaststelling van het document zal het document in beheer blijven bij de regionale brandweer
Hollands Midden. Wijzigingen in de bijlagen worden ambtelijk multidisciplinair afgestemd. Wijzigingen
in de hoofdstukken 1 tot en met 7 worden ambtelijk multidisciplinair voorbereid en daarna bestuurlijk
vastgesteld. Wijzigingen in hoofdstuk 8 worden ambtelijk afgedaan.

Leeswijzer
1

Onderliggend plan is de regionale toevoeging op het bovenregionale coördinatieplan voor een
(dreigende) overstroming van dijkring 14. Het onderliggende plan is opgesteld in samenwerking
tussen de regionale brandweer Hollands Midden, de GHOR Hollands Midden, de politie Hollands
Midden en de inliggende gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het dient dan ook in
samenhang met het bovenregionale plan gelezen te worden.
Het plan is opgesteld voor het (mogelijk) bezwijken van de primaire waterkeringen maar is ook als
basis te gebruiken voor het bezwijken van een van de vele secundaire keringen.
In hoofdstuk 2 worden achtereenvolgens het kustscenario en het rivierenscenario beschreven. Naast
de effecten in 2.2 wordt in 2.4 de mogelijke basisstrategieën aangegeven.
Voor dit plan is geen afzonderlijke operationele samenvatting gemaakt. Een samenvatting van het
plan is te vinden in het volgende hoofdstuk.
Vanaf 1 januari 2011 zal door de regionalisering de regionale brandweer Hollands Midden overgaan in
Brandweer Hollands Midden. De brandweer Katwijk heeft een uitzonderingspositie in dit traject. Daar
waar in dit document wordt gesproken over brandweer dient, indien van toepassing, gelezen te
worden Brandweer Hollands Midden en/of brandweer Katwijk.

1

Het bovenregionale coördinatieplan is een product van de samenwerking tussen de provincies,
veiligheidsregio’s, waterschappen, rijksdiensten en gemeenten binnen dijkring 14.
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Samenvatting
Het Hollands Midden-gedeelte van dijkring 14 wordt bedreigd vanuit de zee en vanuit de dijkringen 15
en 44. Deze laatste twee bedreigingen zijn gebaseerd op een extreem hoge rivierafvoer. Dijkring 15
en de gevolgen van een overstroming voor dijkring 14 zijn opgenomen in een afzonderlijk plan voor
dijkring 15. In interregionaal verband is een coördinatieplan opgesteld geldend voor de gehele dijkring
14. Dit plan gaat hoofdzakelijk in op het kustscenario voor Hollands Midden.
Bij een dreiging zijn er 4 basisstrategieën:
Veel tijd
Weinig mensen bedreigd
Waterbeheermaatregelen
Evacuatie
Beheer omgeving (milieu, economie,
vitale infrastructuur, etc.)
Veel mensen bedreigd
Waterbeheermaatregelen
Evacuatie
Hulp aan achtergeblevenen

Weinig tijd
Waterbeheermaatregelen
Evacuatie
Geen evacuatie
Hulp aan
achtergeblevenen

In de figuur hierna is aangegeven hoe de dreiging zich ontwikkeld in de tijd:

A (doorgetrokken lijn) = weergave van de toename van de voorspelbaarheid van de zekerheid,
uitgezet tegen de tijd dat de orkaan Nederland zal treffen.
B (stippellijn) = weergave van een ‘no-hit’ ofwel de mogelijkheid dat er géén overstroming ten gevolge
van een dijkdoorbraak zal zijn.
Voor het kustscenario geldt dat er
sprake is van veel mensen die bedreigd
worden en te weinig tijd. Berekening
over de tijd die nodig is voor het
evacueren van alleen nog maar de
meest bedreigde delen levert een
benodigde evacuatietijd op van 100 uur.
Op basis hiervan zal er dus geen
preventieve evacuatie uit het gebied
gestart gaan worden. Wel zal middels
communicatie de bevolking gewezen
worden op te ondernemen activiteiten
om de overlevingskans zo groot
mogelijk te houden. Voor Hollands
Midden zijn de meest bedreigde
gebieden de zones 19 en 21.

6

Tussen de regio’s in dijkring 14 zal bij een dreiging nauw overleg zijn op verschillende niveaus. Voor
het kustscenario van dijkring 14 neemt Veiligheidsregio Haaglanden het initiatief tot de bovenregionale
afstemming door het initiëren van een overleg tussen de voorzitters/vertegenwoordigers van de
RBT’s. Tevens neemt Veiligheidsregio Haaglanden het initiatief tot afstemming tussen de operationeel
leiders van de ROT’s. Andere regio’s kunnen Veiligheidsregio Haaglanden ook verzoeken dit overleg
op te starten. (zie verder hoofdstuk 3 coördinatieplan dijkring 14)
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1. Inleiding
Een van de vele risico’s waar de regio Hollands Midden aan wordt blootgesteld is het risico van
overstromingen. Op grond van de wet op de waterkeringen is Nederland opgedeeld in dijkringen.
Dijkringen beschermen het achterliggende gebied tegen buitenwater door een gesloten primaire
2
waterkering of door hoge gronden. Elk dijkringgebied heeft een normfrequentie voor de waterstand
waartegen de waterkeringen bestand moeten zijn. De normfrequentie is bepaald op basis van het
advies van de Deltacommissie. De normfrequentie is afhankelijk van de aard van de bedreiging (rivier,
zee, meer), de omvang en het belang van het gebied. Dijkringen kunnen meerdere veiligheidsregio’s,
provincies en waterschappen omvatten. Dijkring 14 (ook bekend onder de naam Centraal Holland)
omvat 6 veiligheidsregio’s, 5
waterschappen, 3 provincies
en tientallen gemeenten.
Dit plan is geschreven voor
een doorbraak in een primaire
kering maar kan ook gebruikt
worden als basis bij een
doorbraak in een van de vele
secundaire keringen of bij
extreme neerslag binnen
dijkring 14 (zie ook bijlage B).

1.1 Relatie met
andere plannen
Dit plan dient in samenhang
met het bovenregionaal
coördinatieplan Dijkring 14
gezien te worden. In het
bovenregionale plan zijn
bepalingen opgenomen over
de boven- en interregionale
coördinatie.
Relatie met andere
planvorming.
 Op nationaal niveau is er een Nationaal responseplan hoogwater en overstromingen
bestaande uit:
o Beleidsdraaiboek Hoogwater en Overstromingen
o Operationele Strategie Hoogwater en Overstromingen
o Communicatiestrategie Hoogwater en Overstromingen
 Op landelijk niveau zal in 2010 gestart worden met de doorontwikkeling van een landelijk
operationeel plan evacuatie (LOPE) waarin opgenomen zullen worden:
o Evacuatie(strategieën)
o Landelijke verkeersstromen
o Opvang en verzorging
o Registratie
 Op waterschapsniveau heeft ieder waterschap haar eigen calamiteitenplan en/of
bestrijdingsplannen.
o Kerntaken van de waterschappen zijn het zorgen voor droge voeten en schoon
water:
 Waterkwantiteitsbeheer: voldoende (zoet) water, niet te veel maar ook niet te
weinig.
 Waterkeringen: veilige duinen, dijken en kaden.
 Waterkwaliteitsbeheer: goede kwaliteit van het oppervlaktewater.
2

Zie definities bijlage D.
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Tijdens (mogelijke)waterstaatkundige calamiteiten zullen zij alles proberen om de
calamiteit te voorkomen, en als de calamiteit zich heeft voorgedaan, te bestrijden
(gevolgen beperken etc.). Hiervoor hebben de waterschappen speciale
bevoegdheden.
Op gemeentelijk niveau is er een relatie met de gemeentelijke rampen- en crisisplannen.
o
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2. Scenario’s
Bij overstromingen zijn er twee verschillende uitgangssituaties mogelijk, een plotseling falen van een
waterkering of een toenemende dreiging van falen. Bij de eerste situatie is er geen voorbereidingstijd
en zal het optreden puur reactief zijn. Bij de tweede situatie zijn er een aantal onzekere aspecten die
de besluitvorming beïnvloeden:
 de te verwachtten waterstanden
 de te verwachtten weersomstandigheden
Over het algemeen zal gelden dat hoe langer men wacht hoe kleiner de onzekerheid zal zijn. Echter
de beschikbare reactietijd of voorbereidingstijd zal door het wachten ook afnemen. Vanwege de
onzekerheid zal bij een dreiging ook altijd de kans bestaan dat het scenario zich niet afspeelt en de
waterkering gewoon in stand blijft.
Scenario’s worden gebruikt om een beeld te creëren van een werkelijkheid die zich mogelijk kan gaan
afspelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van modellen en berekeningen. De werkelijkheid laat zich
echter niet volledig modelleren, vandaar dat de scenario’s zoals die ontwikkeld worden, en gebruikt
zijn voor dit plan, in de echte wereld zich anders zullen ontwikkelen. Wel kunnen de scenario’s
gebruikt worden om op hoofdlijnen een oplossings- of aanpakrichting te ontwikkelen.

2.1 Beschrijving gebied
Dijkring 14 is binnen Nederland 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 kenmerkt zich door een duinenrij en hoger gelegen - zogenaamde - boezemlanden in het
westen en polders in het oosten. Één van de grootste en ook diepste polders ligt net buiten de regio
Hollands Midden; de Haarlemmermeerpolder, met een maaiveld ligging van ca. 4 tot 5 m onder
zeeniveau. Een groot deel van de regio Hollands Midden ligt in Dijkring 14. Hollands Midden kent 3
grote verstedelijkte gebieden en telt ongeveer 750.000 inwoners.
Het gebied wordt tegen overstromingen vanuit zee of rivieren beschermd door primaire waterkeringen
(de duinen of dijken langs rivieren). De polders worden tegen overstromingen vanuit de boezem
beschermd door regionale waterkeringen.

2.2 Beschrijving scenario’s
Dijkring 14 in zijn geheel kent drie scenario’s;
o Een dreiging vanuit de Nieuwe Waterweg bij een falende Maeslantkering
o Een dreiging vanuit de kust bij een combinatie van een extreem zware storm en een hoge
zeewaterstand
o Een dreiging vanuit een andere dijkring bij een zeer hoge rivierafvoer.
Een dreiging vanuit de Nieuwe Waterweg bij een falende stormvloedkering heeft geen directe
effecten binnen het dijkring 14 gebied van Hollands Midden. Wel is er een dreiging richting
3
Krimpenerwaard oftewel Dijkring 15 . Dit plan beschrijft echter de twee andere scenario’s; een
(dreiging van) overstroming vanuit de kust en een (dreiging van) overstroming via een aangrenzende
dijkring vanuit de rivieren. Deze hebben wel een directe impact op het gebied van Hollands Midden in
Dijkring 14.

3

Voor dijkring 15 is een afzonderlijk plan gemaakt. Vanwege de dreiging richting de Krimpenerwaard zal
opgeschaald worden conform het scenario Nieuwe waterweg zoals opgenomen in het bovenregionale
coördinatieplan en het rampbestrijdingsplan Dijkring 15.
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2.2.1 Kustscenario

Dit kustscenario betreft een doorbraak in de kustverdediging bij Katwijk, Noordwijk en het Westland. In
betreffende plekken zijn de duinen – de kustverdediging – het smalst. Alleen ingeval van een zeer
zware (noord)westerstorm in combinatie met zeer hoge zeestanden is er een kans dat op betreffende
plekken een doorbraak plaatsvindt. Het betreft hier dan wel een Ergst Denkbare
Overstromingsscenario (EDO) dat experts nog enigszins reëel achten.
De gevolgen van het bezwijken van de kustverdediging in combinatie met hoge zeestanden kunnen
desastreus zijn. Binnen enkele uren stroomt het zoute zeewater via diverse bressen de regio in.

Voorspelbaarheid
Er is weinig bekend over extreme overstromingen en de omstandigheden waaronder waterkeringen
bezwijken. Ook voorspelmogelijkheden voor de ontwikkeling van de storm en de ligging van de
depressie geven pas laat de zekerheid waar en hoe zwaar het kustgebied wordt getroffen. Op basis
van terreinkenmerken en waterhoogtes zijn scenarioberekeningen gemaakt van waterdieptes en
aankomsttijden van het waterfront.
Acht dagen voor de overstroming, ziet het KNMI in het patroon van depressies de eerste aanwijzingen
voor een storm met orkaankracht. Pas twee dagen voor de depressie de kust bereikt is de
weersverwachting betrouwbaar genoeg om de waterstands- en golfverwachting langs de kust met
voldoende nauwkeurigheid te geven. Op dat moment is het zeker dat de kust zwaar belast wordt en
dat een overstroming dreigt, het is echter nog onbekend in welke kustprovincie de depressie aan land
komt. Pas één dag van tevoren is duidelijk waar de kern van de depressie naartoe gaat. De locaties
van de doorbraken blijven tot het laatste moment onzeker. Die zijn sterk afhankelijk van lokale
weerseffecten en de actuele sterkte van de dijken/duinen. Pas als daadwerkelijk doorbraken optreden,
wordt het mogelijk de omvang van de overstroming te schatten.
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In de figuur hierna wordt de fasering van het kustscenario uitgewerkt.

A (doorgetrokken lijn) = weergave van de toename van de voorspelbaarheid van de zekerheid,
uitgezet tegen de tijd dat de orkaan Nederland zal treffen.
B (stippellijn) = weergave van een ‘no-hit’ ofwel de mogelijkheid dat er géén overstroming ten gevolge
van een dijkdoorbraak zal zijn.
Kantelpunt regulier >fase I
Fase I

Tijdsindicatie
Kenmerken

Kantelpunt fase I >fase II
Fase II

Tijdsindicatie
Kenmerken

kantelpunt Fase II -> III
Fase III

Tijdsindicatie
Kenmerken

kantelpunt fase III -> IV
.
Fase IV
Tijdsindicatie
Kenmerken

kantelpunt fase IV -> nafase

Moment dat de eerste verwachting dat een orkaan Nederland kan
gaan treffen wordt afgegeven
T - 120 uur tot T - 36 uur
Grote onzekerheid of de orkaan Nederland daadwerkelijk zal treffen
en/of de kracht zo groot is dat een dijkdoorbraak waarschijnlijk is.
Er is sprake van spontane evacuatie
Er worden door de overheid maatregelen getroffen die het openbare
leven niet ingrijpend verstoren.
Moment waarop met circa 30% zekerheid gezegd kan worden dat
de orkaan Nederland zal treffen en de overheid maatregelen treft die
sterk ingrijpen op het openbare leven.
T - 36 uur tot T - 12
Er wordt massaal geëvacueerd op het dringende advies van de
overheid. Het is redelijk waarschijnlijk dat de orkaan Nederland gaat
treffen. Waar deze echter precies aan land gaat komen (Noordwest
of Zuidwest) is nog onzeker.
Het aanvaardbaar risico voor hulpdiensten is, vanwege de
weersomstandigheden, te hoog geworden om de hulpverlening te
continueren.
T - 12 tot T + 24 uur
Er is, naarmate de tijd vordert en de orkaan langer duurt, sprake van
toenemende schade aan (vitale) infrastructuur.
Er is sprake van (steeds verder) afnemende mogelijkheden om
centraal te coördineren en de beeldvorming in stand te houden.
De overstroming vindt plaats (of niet).
De hulpdiensten kunnen, door de afname van de orkaan, een
aanvang maken met de repressieve inzet
T + 24 uur tot T + 96 uur
Er is grote schade aan (vitale) infrastructuur, deze schade heeft
(onder andere) tot gevolg dat het niet mogelijk is om centraal
gecoördineerd op te treden door de hulpdiensten.
De hulpverlening heeft te maken met schaarste.
Er is voldoende hulpverleningscapaciteit beschikbaar, er is geen
noodzaak meer tot (acute) redding en hulpverlening (anders dan
'regulier') én het is weer mogelijk om de inzet centraal te
coördineren.
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Situatie 12 uur na doorbraak
Twee uur na de doorbraak staat het zeewater al aan de poorten van Leiden met een gemiddelde
waterdiepte van 1,5 m. Binnen 5 uur stroomt het zeewater de Haarlemmerpolder in, waarna het
binnen 12 uur de bebouwde kom van Hoofddorp binnenstroomt. Aan de zuidkant van de
Haarlemmerpolder staat het water dan al bijna 2 meter hoog. Via de Bollenstreek stroom het zeewater
ook richting Haarlem.

Situatie na 48 uur
De golf zeewater die over het hoger gelegen bollenland trok, heeft zich inmiddels teruggetrokken, wel
staat er nog 0,2 – 0,5 m water. De situatie in de polders is onveranderd.

Situatie na een week
De situatie in het gebied is ongewijzigd. Het zeewater kan via de spoelgaten in- en uit het gebied
stromen. Een voorwaarde voor herstel is dat zo snel als mogelijk gestart wordt met het sluiten van
deze spoelgaten. Een week na doorbraak zal hier waarschijnlijk een eerst start mee zijn gemaakt.

Herstelfase
Het kustscenario kent een lange nasleep. Waarschijnlijk kan pas weken/maanden na de overstroming
worden begonnen met herstel van voorzieningen, infrastructuur en woningen.

2.2.2 Rivierscenario
Dijkring 14 wordt niet rechtstreeks bedreigd bij een zeer hoge rivierafvoer. Wel kan dijkring 14
bedreigd worden vanuit een overstroomde andere dijkring. 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. Nadat de piek bij Lobith Nederland is binnengekomen duurt het nog ongeveer 2 dagen
voordat het Dijkring 15 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.

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. Na de doorbraak
zal na ongeveer zes dagen het waterfront Hollands Midden bereiken.
Naast een bedreiging vanuit dijkring 15 is er ook een bedreiging vanuit dijkring 44.
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2.3 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.
Per zone is aan te geven:
• 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.
Deze zones zijn aangegeven op kaart Bijlage A.
Voor de zones zijn 4 groepen te onderscheiden:
Type zone
Kleur in figuur
Omschrijving
Veilige zone
Wit
Droge zone zonder keteneffecten: gebieden die niet
direct worden getroffen door de overstroming of
keteneffecten hiervan.
Veilige zone met
Groen
Droge zone met keteneffecten: dit gebied overstroomt
keteneffecten
niet, maar wel wordt verondersteld dat keteneffecten
vrijwel direct optreden.
Waarschuwingszone
Oranje
Natte zone met geringe waterdiepte: gebieden die wel
overstromen, maar met een waterhoogte van maximaal 1
meter.
Onveilige zone
Rood
Natte zone met:
 gebieden met waterdiepte van meer dan één
meter;
 gebieden waarin het water heel snel stijgt.
Waar het om gaat is dat zich in deze zone direct
levensbedreigende situaties voordoen.

2.4 Basisstrategieën
2.4.1 Evacuatie4
Onder ontruiming wordt verstaan: de bevolking voor een korte tijd, op advies van de parate diensten,
hun verblijfplaats laten verlaten. Ontruimen betreft in het algemeen een kortdurende, kleinschalige
verplaatsing van bevolking en/of dieren. Evacuatie daarentegen betreft het op last van de overheid (al
dan niet gedwongen en meestal onder begeleiding) verplaatsen van groepen personen en/of dieren in
Nederland. Bij evacuatie is in het algemeen sprake van (langdurige) massale gebiedsontruiming.
Indien nodig kan dit expliciet worden afgedwongen.
Bij de overwegingen om over te gaan tot evacuatie dient expliciet gekeken te worden naar de
gezinnen van de hulpverleners. Het vooraf adviseren aan de gezinnen van de hulpverleners heeft een
tweetal effecten:
 Op het moment dat de gezinnen in veiligheid zijn heeft de hulpverlener zijn handen vrij om
aandacht te besteden aan de daadwerkelijke hulpverlening.
 Met het adviseren van de eigen mensen om hun gezinnen te laten vertrekken wordt een sterk
signaal afgegeven naar de bevolking dat de overheid de situatie ernstig inschat.
Zoals uit de scenariobeschrijvingen blijkt is de factor tijd een kritiek factor in het geheel. Bij een
kustscenario is er weinig tijd en bij een rivierscenario is relatief veel tijd. Uit de landelijke inzichten zijn
dan de volgende handelingsperspectieven ontstaan:
4

Zie ook Coördinatieplan dijkring 14
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Weinig mensen bedreigd

Veel mensen bedreigd

Veel tijd
Waterbeheermaatregelen
Evacuatie
Beheer omgeving (milieu,
economie, vitale infrastructuur,
etc.)
Waterbeheermaatregelen
Evacuatie
Hulp aan achtergeblevenen

Weinig tijd
Waterbeheermaatregelen
Evacuatie

Geen evacuatie
Hulp aan achtergeblevenen

Bij de overwegingen om over te gaan tot evacuatie dient rekening gehouden te worden met het
evacueren van het vee. Ondanks dat dit een primaire verantwoordelijkheid is van het ministerie van
LNV zal hier toch afstemming over gezocht dienen te worden. Evacuatie van vee is mogelijk totdat de
evacuatie van mensen begint.

2.4.2 Basisstrategie kust
Voor het kustscenario is er sprake van (heel) veel mensen en (zeer) weinig tijd. Het preventief
evacueren van de gehele dijkring is gelet op de benodigde tijd op basis van de huidige
planningsmodellen geen reële optie. Preventieve evacuatie van de meest bedreigde zones is mogelijk
5
indien er vroegtijdig een besluit over wordt genomen dat ook snel en efficiënt wordt uitgevoerd. In
andere bedreigde gebieden of gebieden met secundaire effecten kunnen slechts vertikaal
6
geëvacueerd worden.
Op basis van ervaringen met betrekking tot de overstroming in New Orléans (als gevolg van de
orkaan Katrina) kan worden aangenomen dat:
 80% van de zelfredzamen het besluit/ advies van de overheid (om wel of niet te evacueren)
opvolgt;
 De overige 20% tegengesteld gedrag vertoont: deze blijven als ze worden verondersteld te
vertrekken en omgekeerd.
In de te kiezen evacuatiestrategieën is de volgende modulaire onderverdeling aan te brengen:
1. Het preventief evacueren van (alleen) de niet- of verminderd zelfredzamen uit de rode
en oranje zone (beperkte evacuatie);
2. Het preventief evacueren van zowel de niet- of verminderd zelfredzamen als de
zelfredzamen uit de rode en oranje zone;
3. Het preventief evacueren van de niet- of verminderd zelfredzamen uit de rode, oranje
en groene zone; preventief evacueren van de zelfredzamen uit de rode en oranje
zones; de zelfredzamen blijven achter in de groene zone;
4. Het preventief evacueren van iedereen uit de rode, oranje en groene zone (volledige
evacuatie).
Een evacuatie is complex en ingrijpend. De slagingskans is vooral afhankelijk van de beschikbare tijd
en het aantal evacués. Het aantal te evacueren mensen kan worden beperkt door in aanloop naar de
overstroming het openbare leven stil te leggen (door bijvoorbeeld scholen te sluiten, een forensenstop
af te kondigen, evenementen af te gelasten etc.).
Lang blijft onduidelijk of een overstroming zal plaatsvinden. Naarmate de dreiging steeds
aannemelijker wordt, zal de benodigde tijd om succesvol te evacueren steeds verder de benodigde tijd
overschrijden. Het is daarom risicovol om pas een besluit tot evacuatie te nemen wanneer er een
gerede kans is dat de overstroming daadwerkelijk kan plaatsvinden. Een handelingsperspectief is om
naarmate de tijd verstrijkt en de dreiging toeneemt, de evacuatie als volgt ‘op te schalen’:
1. Een gestimuleerde evacuatie
Mensen ‘verleiden’ tot het evacueren, vrijblijvend.

5

(Indicatie, bij het evacueren van de meest bedreigde zones in dijkring 14 gaat het in Hollands Midden alleen al
om ongeveer 180.000 mensen en kost het ongeveer 48 uur om deze uit het bedreigde gebied te krijgen.)
6
Verticale evacuatie: het vertrekken naar hoger gelegen gebieden in eigen regio of naar een hogere verdieping in
eigen huis.
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2. Een vrijwillige evacuatie
Mensen ondanks de ‘onzekere dreiging’ adviseren om te gaan evacueren, zonder dat een
evacuatiebesluit daadwerkelijk door de overheid is genomen.
3. Een verplichte evacuatie, met onderscheid in:
a. Een verplichte evacuatie handhaven.
Bedacht moet worden dat handhaving de inzet van veel (schaarse) capaciteit vergt en
daarom alleen kan worden ingezet in de meest risicovolle gebieden.
b. De verplichte evacuatie niet handhaven.
Zoals al bij 3a is aangegeven, is een (verplichte) evacuatie slechts beperkt te
handhaven. Echter, een verplicht evacuatiebesluit (ook als dit niet wordt
gehandhaafd) neemt de vrijblijvendheid weg en doet een beroep op zelfredzaamheid.
In de communicatie rondom dit besluit moet worden meegenomen dat indien burgers
niet voldoen aan de verplichte evacuatie, overlevingskansen afnemen. Dit geldt niet
alleen met betrekking tot het vinden van een veilig onderkomen, maar ook ten
aanzien van het (tijdig) gered worden door de overheid. Reddingscapaciteiten
schieten tekort om na een overstroming op deze schaal iedereen op tijd te kunnen
redden!
In dit scenario is dus sprake van een grootschalige reddingsoperatie indien er daadwerkelijk sprake is
van een doorbraak.

2.4.3 Basisstrategie rivier
Bij het rivierscenario is verhoudingsgewijs meer tijd dan bij het kustscenario. Dijkring 14 wordt niet
rechtstreeks bedreigd door het falen van een rivierdijk bij hoge rivierafvoeren. Dreiging van het falen
van secundaire keringen wordt in dit plan niet meegenomen. Dijkring 14 wordt dus altijd vanuit een
andere dijkring bedreigd. Deze dreiging kan komen van dijkring 15 (Lopiker- en Krimpenerwaard) of
vanuit dijkring 44 (Kromme Rijn). In beide gevallen zal het enkele dagen duren voordat dijkring 14
begint vol te stromen. Bij een doorbraak waardoor dijkring 15 volloopt, ontstaan wel de nodige directe
keteneffecten in dijkring 14 zoals uitval van de elektriciteit in Gouda en omgeving.

2.5 Uitval infrastructuur
Overstromingen hebben een impact op de nutsvoorzieningen zoals:
 Electra
 Gas
 Water
 Telefonie

2.5.1 Elektriciteitsnetwerk
Het elektriciteitsnet bestaat uit een ondergronds- en een bovengronds gedeelte. In het transport- en
distributienetwerk zijn de nodige verdeelstations opgenomen. Deze zijn over het algemeen
bovengronds en kunnen niet blijven functioneren als zij onder water komen te staan. Het vervangen
van kapotte installaties kost heel veel tijd vanwege de beperkte beschikbaarheid. Bij een dreigende
overstroming zal men het station afschakelen voordat het water in de buurt komt. Op deze wijze wordt
de schade nog enigszins beperkt.
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In onderstaande tabel is een indicatie van de vervangingstijden van defecte installaties en de
aantallen installaties in Dijkring 14 weergegeven:

HS
Hoogspanning

Voltage

aantal

380 kV

Enkele
tientallen

150 kV

Enkele
tientallen

trafo
TS
Tussenspanning

25/50 kV
trafo

MS
Middenspanning

10 kV
trafo

LS
Laagspanning

Vele tientallen
Enkele
honderden

±1m

2 jr

±1m

2 jr

±1m

2 jr

Enkele
± 50 cm
honderden
Vele
± 50 cm
duizenden
Enkele
± 50 cm
tienduizenden

230/400 V
groepen

Probleemhoogte Vervangingstijd

2 jr
¾ jr
½ jr

± 25 cm
Paar miljoen

1-4 wk

Op basis van de huidige wet- en (interne) regelgeving heeft iedere netbeheerder afschakelplannen die
afgestemd zijn met de andere netbeheerders. Daar waar technisch mogelijk wordt de volgende
prioriteiten gehanteerd:
1. openbare orde en veiligheid, volksgezondheid;
2. kritische processen industrie, nuts- en basisvoorzieningen;
3. overige industrie, openbare gebouwen, bedrijven en consumenten;
Door de vertakte netwerkstructuur die niet congruent is met dijkringen of veiligheidsregio’s kan het
afschakelen van een of meerdere onderdelen van het netwerk leiden tot het stoppen van levering in
gebieden die niet (rechtstreeks) bedreigd worden door het water.

2.5.2 Gasdistributie
Bij grootschalige uitval van de elektriciteitsvoorziening zal ook de gasdistributie staken. De gasnetten
zullen niet preventief afgeschakeld gaan worden. Het onder druk houden van de leiding
voorkomt/beperkt dat er water naar binnenstroomt. Het gevaar van vollopen van de leidingen is
afhankelijk van de druk in de gasleiding. Een ander gevaar bij overstromingen zijn de opslagtanks van
THT, de geurstof die toegevoegd wordt aan aardgas. Het ongewild vrijkomen van deze geurstof door
het beschadigen van tanks zal tot op grote afstand (buiten het getroffen gebied) leiden tot
verontrusting omdat men denkt dat er gaslekkages zijn. Dit zal een extra aanslag zijn op de
hulpverleningscapaciteit. Het preventief verwijderen van de opslagtanks leidt tot de keuze tussen geen
gas meer leveren of gas leveren zonder geurstof.

2.5.3 Waternetten
Binnen dijkring 14 liggen een aantal productielocaties van drinkwater. De zuivering en levering van
drinkwater is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van elektriciteit. Grootschalige
elektriciteitsuitval zal dus ook lijden tot stopzetting van de waterlevering. Stopzetting van de
watertoevoer zal ook een grote impact hebben op de sanitaire voorzieningen in de huishoudens.
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2.5.4 Telefonie
Telefoonnetwerken, vast en mobiel, zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van elektriciteit.
Daarnaast zal er congestie optreden op zowel het mobiele als het vaste net. Naast telefonie zullen
ook internetverbindingen uitvallen bij een daadwerkelijke overstroming of bij het afschakelen van de
elektriciteit.
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3. Regionale uitgangspunten
3.1 Zelfredzaamheid
Vanwege de beperkte hulpverleningscapaciteit die beschikbaar is wordt er een grote mate van
zelfredzaamheid verwacht van de bevolking. Er is een groep van mensen waarvan echter niet
verwacht kan worden dat zij zich zelf in veiligheid kunnen brengen; de categorie niet-zelfredzame.
Onder de categorie niet-zelfredzame wordt in Hollands Midden verstaan;
De categorie mensen die vanwege een lichamelijke en/of geestelijke handicap niet in staat zijn zich
zelf in veiligheid te stellen.
Ondanks dat zij zich niet zelf in veiligheid kunnen stellen vallen mensen in een penitentiaire inrichting
dus niet onder deze categorie. De verantwoordelijkheid voor de evacuatie van mensen in een
inrichting ligt volledig bij het ministerie van justitie. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de
niet-zelfredzame ligt bij de gemeente en/of de instellingen waarin zij verblijven.
Voor planningsdoeleinden wordt in de regio Hollands Midden uitgegaan van een gemiddelde van 5 %
van het inwoneraantal als zijnde niet zelfredzaam.

3.2 Kritische objecten
Binnen de regio liggen verschillende kritische objecten zoals:
 Ziekenhuizen
 Bejaardentehuizen
 Verpleegtehuizen
 Penitentiaire inrichtingen
De locatie en omvang van de zorginstellingen is te vinden in het informatiesysteem van de GHOR
GHOR4ALL waar zowel de GHOR als de gemeentenen de zorginstellingen toegang tot hebben.
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4. Leiding en coördinatie
In het bovenregionale plan is een hulpstructuur opgenomen voor de afstemming en coördinatie tussen
en over de veiligheidsregio’s. Deze hulpstructuur en de initiator van deze structuur is afhankelijk van
het dreigingsscenario. Bij:
Kustscenario
Rivierscenario
Nieuwe waterweg scenario

Veiligheidsregio Haaglanden
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De hulpstructuur is aanvullend op de vigerende regionale en landelijke structuren. Binnen de
veiligheidsregio wordt opgeschaald conform de standaard GRIP-regeling. Omdat de effecten niet
beperkt blijven tot 1 gemeente zal opgeschaald worden tot GRIP-4. Op landelijk niveau zullen het
LOCC en het LCO (landelijke coördinatiecommissie overstromingsdreigingen i.o.) actief zijn.
Bij een dreiging vanuit de kust is de locatie van het RCC in Leiden niet geschikt. Er dient al in een
vroeg stadium uitgeweken te worden naar een alternatieve locatie. Als alternatieve locatie kan
gekozen worden voor de brandweerkazerne in Gouda. De voorzieningen zijn echter beperkter dan op
de locatie in Leiden. Bij een dreiging vanuit de rivier is Leiden wel een geschikte locatie.
Het besluiten over acties, het organiseren van de acties en het vervolgens uitvoeren van de acties
kost tijd. Tijd die bij toenemende dreiging van overstromingen beperkt is. In onderstaand schema is
een en ander weergegeven.

4.1 Informatiestromen met betrekking tot het hoogwater
7

De waterbeheerders, te weten de waterschappen (gelegen in dijkring 14) en Rijkswaterstaat , 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. Dit waterbeeld bestaat uit:
o Feiten en verwachtingen
o Analyse van de feiten
o Scenario’s; (minimaal, gemiddeld en maximaal)
7

De afdeling water van RWS van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.
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o Mogelijke maatregelen
o Voorstellen voor de te nemen maatregelen plus de verwachte gevolgen
Voorafgaande aan verzending van dit gezamenlijk waterbeeld aan de veiligheidsregio wordt eerst nog
instemming van deze waterkolom gevraagd.

4.2 Decentrale aansturing in de regio
Indien de regio Hollands Midden daadwerkelijk getroffen is door het kustscenario dan zal de
infrastructuur in de regio (maar waarschijnlijk ook grote delen van de buurregio’s) ernstig aangetast
zijn. Ondanks dat het gedeelte van de regio dat overstroomt, in eerste instantie, beperkt is zullen het
domino-effecten/gevolgen van de overstroming en de zeer zware storm aanzienlijk zijn. Verbindingen,
communicatie en elektriciteit zullen uitvallen en veel wegen zullen onbruikbaar zijn. De normale
commandostructuur zal vermoedelijk niet operationeel kunnen zijn.
Vanwege bovenstaande situatie is het verstandig om, voordat de storm aan land komt, decentrale
multidisciplinaire teams samen te stellen. Deze teams zijn te vergelijken met het vroegere
motorkapoverleg. Dit concept geeft invulling aan drie belangrijke voorwaarden van hulpverlening na
een overstroming:
 Zelfstandigheid
Als gevolg van uitgevallen verbindingen en communicatie en onbegaanbare wegen, zullen
hulpverleners geïsoleerd raken. Als gevolg hiervan is het van belang dat eenheden op deze
letterlijke en figuurlijke ‘eilanden’ (volgens eenzelfde doctrine) zijn gegroepeerd en dat zij
onafhankelijk kunnen functioneren.
 Flexibiliteit
Niet in heel Hollands Midden is de situatie na een overstroming hetzelfde. Sommige gebieden
zullen enkele meters onder water staan en andere gebieden blijven zo goed als droog. Ook
kan de situatie naar verloop van tijd veranderen. Zo kunnen gebieden relatief snel weer droog
worden en bereikt het overstromingswater sommige gebieden pas na verloop van tijd. Dit
vergt een flexibele hulpverlening. De teams dienen zo te worden geformeerd dat zij afhankelijk
van de situatie prioriteiten kunnen stellen en taken kunnen aanpassen.
 Snelheid
Door de teams vóór de overstroming in gebieden te positioneren, kan zodra de orkaan
voldoende is gaan liggen de hulpverlening worden opgestart.
Het concept om te werken met decentrale multidisciplinaire teams sluit aan bij de plannen die andere
regio’s en Defensie hebben met betrekking tot aanpak na een overstroming. Het spreekt voor zich dat
na een overstroming een groot beroep op Defensie zal worden gedaan.

Samenstelling en taakstelling teams

Voordat een overstroming plaatsvindt, dienen verschillende teams te worden geformeerd. Elk team
krijgt hierbij een gebied aangewezen waarbinnen het team zelfstandig opereert.
De omvang en samenstelling van de teams wordt bepaald door:
 De mogelijkheden om personeel en materieel ‘storm en hoogwaterproof’ onder te brengen;
 De aard en omvang van het toegewezen gebied.
De taakstelling van de teams na een overstroming is als volgt:
 Verkennen;
 Redden;
 Evacueren;
 Ordehandhaving;
Om aan deze taakstelling uitvoering te kunnen geven, worden teams opgebouwd aan de hand van
personeel en materieel van:
 Brandweer;
 Politie;
 GHOR;
 Gemeenten (Beheer openbare ruimte, bouw –en woningtoezicht);
 Reddingsbrigades;
 Waterschappen;
 Nutsbedrijven;
 Defensie; ·Hiervoor dient tijdig bijstand te worden aangevraagd. Bedacht moet worden dat
meerdere regio’s aan Defensie bijstand zullen vragen. Hollands Midden zal daarom slecht
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een deel van de bijstand kunnen ontvangen, waarbij een deel hiervan pas na de
overstroming beschikbaar komt (Defensie zal na een overstroming centraal opereren om
gericht de schaarse capaciteiten in te kunnen zetten).
Particulieren.
Particulieren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het proces redden als
‘herstel en wederopbouw’. Personeel en materieel zouden daarom ook veilig moeten worden
gesteld. Hiervoor moeten veilige locaties worden aangewezen en gecommuniceerd. Onder
particulieren kan ook de organisatie DARES worden geschaard.
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5. (Model) noodverordeningen en wetgeving
5.1 Handreiking gebruik gemeentelijk noodrecht
Handreiking voor het gebruik van het gemeentelijk noodrecht als bedoeld in de artikelen 175 en 176
Gemeentewet
Deze handreiking pretendeert geen volledigheid, zeker gelet op het gegeven dat elke noodsituatie op
zich specifiek is.
1. Is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 175?
2. Is het beoogde doelcriterium genoemd in het artikel 175 of 176?
3. Zijn de normale middelen ontoereikend c.q. onvoldoende?
Criteria voor de beantwoording van deze vraag zijn:
a. veelvuldig extra inzetten van eigen politiepersoneel;
b. veelvuldig vragen en verkrijgen van bijstand;
c. de totale kosten van inzet van politiepersoneel;
d. het effect op het functioneren van het politieapparaat van het plaatselijke korps en van
de korpsen, die regelmatig bijstand verlenen;
e. tijdstip en plaats van gebeurtenis roept (gewelddadige) tegendemonstraties op;
f. veiligheid van het publiek is in het geding;
g. aanwezigheid van andere juridische mogelijkheden zoals gebruik van
vergunningsstelsel.
4. Is het bevel of de verordening legitiem?
a. Is er strijd met de Grondwet?
b. Is er strijd met internationale verdragen?
c. Is er strijd met het beginsel van proportionaliteit?
d. Is er strijd met het beginsel van willekeur?
e. Is er strijd met de algemene rechtsbeginselen?
5. Voldoet het bevel of de verordening aan de andere kwaliteitsvereisten van wet- en
regelgeving?
a. Is het doeltreffend en doelmatig?
b. Is het uitvoerbaar en handhaafbaar?
c. Is het eenvoudig, duidelijk en toegankelijk?

5.2 Noodbevoegdheden
De noodbevoegdheden van de burgemeester zijn neergelegd in de artikelen 175 (noodbevel) en 176
(noodverordening) van de Gemeentewet. Het gaat om ingrijpende bevoegdheden die het normale
bevoegdhedenpatroon doorbreken. Zij geven de burgemeester de bevoegdheid om in geval van
(dreigende) ernstige wanordelijkheden of rampen de maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht
8
ter beperking van het gevaar of ter handhaving van de openbare orde.
Op grond van art. 175 heeft de burgemeester de bevoegdheid tot het geven van een bindende
aanwijzing in een concrete situatie aan een of meerdere personen (noodbevel). Art. 176 kent de
burgemeester de bevoegdheid toe algemeen verbindende voorschriften uit te vaardigen
(noodverordening). Kenmerkend voor zowel het noodbevel als de noodverordening is dat hogere
wetgeving opzij kan worden gezet, met uitzondering van de Grondwet en verdragen. Het gaat daarom
om ingrijpende bevoegdheden, die de burgemeester een grote mate van vrijheid bieden om snel en
slagvaardig te kunnen optreden in uitzonderlijke situaties. Tegelijkertijd is juist vanwege deze
beleidsvrijheid - die een doorbreking van het normale bevoegdhedenpatroon inhoudt en bovendien is
opgedragen aan een eenhoofdig bestuursorgaan - terughoudendheid in het gebruik geboden. Uit een
oogpunt van rechtszekerheid en democratische legitimatie verdienen gewone middelen, dat wil
8

Het gaat hier niet om ‘Buitengewone Omstandigheden’. Dat is een situatie op grond van een feitelijke toestand
die slechts door de regering (de minister president) in het leven kan worden geroepen, met bekrachtiging daarna
door de Tweede Kamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om oorlogsomstandigheden of rampzalige gebeurtenissen op
(vrijwel) landelijke schaal. Wanneer die toestand is uitgeroepen kan noodwetgeving in werking worden gesteld als
bijvoorbeeld de Wet verplaatsing bevolking (grootschalige evacuatie), de Vorderingswet (vordering van
gebouwen), etc.
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zeggen niet op gemeentelijk noodrecht gebaseerde maatregelen, de voorkeur. Voorkomen moet
worden dat te snel naar noodmaatregelen wordt gegrepen, zolang met gewone middelen kan worden
volstaan. Daarbij kan worden gedacht aan de artikelen 172 en volgende van de Gemeentewet en de
APV.
Noodbevel (artikel 175 Gemeentewet)

Noodverordening (artikel 176 Gemeentewet)

Gericht tot één of meerdere personen

Algemeen verbindend voorschrift

Is uitgewerkt zodra het bevel is opgevolgd

Schept een blijvende rechtstoestand

Wordt medegedeeld aan degene(n) tot wie het
bevel zich richt; het heeft de voorkeur het bevel
ook op schrift uit te reiken zodra dit praktisch
mogelijk is
Sanctie artikel 184 Wetboek van Strafrecht
(misdrijf)
Bestuursrechtelijke toetsing

Algemene bekendmaking op een door de
burgemeester te bepalen wijze
Sanctie artikel 443 Wetboek van Strafrecht
(overtreding)
Bestuurlijke controle: ·bekrachtiging door
gemeenteraad; ·melding aan commissaris van
de Koningin

Het besluit om gebruik te maken van een noodbevoegdheid wordt genomen in het beleidsteam.
Initiatief hiertoe kan worden genomen door een actiecentrum dat daar aanleiding toe ziet of door één
van de leden van het beleidsteam. Nadere uitwerking van een te hanteren noodbevoegdheid
geschiedt door de afdeling Juridische controle. De gemeentesecretaris draagt er zorg voor dat de
verordening, het bevel of de maatregel wordt uitgewerkt.

Checklist
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

overleg driehoek;
noodsituatie: zijn de in de artikelen 175 en 176 bedoelde omstandigheden aanwezig?;
subsidiariteit: zijn de gewone middelen en instrumenten ontoereikend?;
proportionaliteit: zijn de maatregelen niet ingrijpender dan strikt noodzakelijk is?;
grondslag: één grondslag vermelden, óf artikel 175 óf artikel 176;
inhoud: is de inhoud van het noodbevel / de noodverordening voldoende duidelijk en concreet? Zo
nodig gebiedskaart toevoegen of versie in vreemde talen samenstellen;
grondrechten: indien inbreuk wordt gemaakt op grondrechten, gaat het dan om een
gerechtvaardigde inbreuk?;
vorm: noodbevel voor zover dit praktisch mogelijk is aan degene(n) tot wie het zich richt uitreiken
(beroep en bezwaar mogelijk), noodverordening algemeen bekendmaken;
instructie politie: is de instructie aan de politie voldoende duidelijk; is het mandaat niet te ruim
geformuleerd (geen beleids- of beoordelingsvrijheid)?;
binnentreden: bevoegdheid kan niet worden ontleend aan noodmaatregel, maar aan de APV, art
6.3 (verordening ex artikel 149a Gemeentewet);
bekendmaking: via de media en andere middelen;
noodverordening zo spoedig mogelijk ter kennisname naar: de gemeenteraad, de commissaris
van de Koningin, de hoofdofficier van justitie;
bekrachtiging noodverordening in eerstvolgende raadsvergadering;
intrekken noodverordening besluit zo spoedig mogelijk naar de raad, de commissaris van de
Koningin en de hoofdofficier van justitie.
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6. Partners in de bestrijding
6.1 Gemeenten
6.1.1 Risico- en crisiscommunicatie
De crisiscommunicatie zal op basis van de regionale strategie bovenregionaal afgestemd dienen te
worden met de buurregio’s. Het gaat hierbij om afstemming over de inhoud(op hoofdlijnen), het tijdstip
en de zender/ontvanger van de boodschap. 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 Haaglanden initieert dit afstemmingsoverleg bij een kustdreiging en de voorlichter
in het RBT van de Veiligheidsregio Utrecht initieert dit afstemmingsoverleg bij een dreiging vanuit de
rivier. Dit geldt wanneer de dreiging aanleiding geeft tot informatieverstrekking aan publiek en pers.

6.1.2 Opvangen en verzorgen
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-zelfredzame, 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. Op gemeentelijk niveau dient 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.

Kustscenario
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-zelfredzame, 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.
Bij het kustscenario is een tijdelijke opvang binnen de regio na een overstroming extra moeilijk
vanwege de extra schade die ontstaan is door de storm.

Rivierscenario
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
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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.

6.1.3 Uitvaartverzorging
Het proces uitvaartverzorging bij overstroming(sdreiging) wijkt niet af van bij een ramp of dreiging van
een ramp van een ander type. Bijzondere regelingen in verband met overstromingen zijn dan ook niet
nodig. Verwezen wordt naar de gemeentelijke plannen.

6.1.4 Registratie van slachtoffers
In principe vindt de registratie van evacués plaats in de opvang gemeenten. Wel dient registratie van
achterblijvers plaats te vinden.

6.1.5 Voorzien in primaire levensbehoeften
Een veilige woonomgeving wordt gezien als een van de primaire levensbehoeften. Uitval van
voorzieningen zoals nutsvoorzieningen maar ook riolering maken het leven moeilijker.

6.1.6 Registratie van schade en afhandeling
De registratie en de afhandeling van de schade bij overstroming(sdreiging) wijkt niet af van bij een
ramp of dreiging van een ramp van een ander type. Bijzondere regelingen in verband met
overstromingen zijn dan ook niet nodig. Verwezen wordt naar de gemeentelijke plannen.

6.1.7 Milieuzorg
Het proces milieuzorg bij overstroming(sdreiging) wijkt niet af van bij een ramp of dreiging van een
ramp van een ander type. Bijzondere regelingen in verband met overstromingen zijn dan ook niet
nodig. Verwezen wordt naar de gemeentelijke plannen.

6.1.8 Nazorg
Het proces nazorg bij overstroming(sdreiging) wijkt niet af van bij een ramp of dreiging van een ramp
van een ander type. Bijzondere regelingen in verband met overstromingen zijn dan ook niet nodig.
Verwezen wordt naar de gemeentelijke plannen.

6.2 Brandweer
6.2.1 Bron- en effectbestrijding
Verantwoordelijkheid:
Uitvoering door:

Regionaal Commandant
Brandweer samen met andere disciplines

Omschrijving:

Bestrijding van brand en de emissie van gevaarlijke stoffen wordt uitgevoerd
door de brandweer.
Het is een primair en voorwaardenscheppend proces bij het voorkómen en
beperken van slachtoffers. Door de bestrijding beperkt de brandweer de kans
op slachtoffers en ongevallen onder de hulpverleners, geeft de brandweer
toegang aan andere hulpverleners op de plaats van het incident en wordt de
omvang van de schade beperkt.

Uitvoering:

Afhankelijk van het type object kunnen door de brandweer verschillende
diensten en bedrijven bij de bron- en effectbestrijding worden betrokken. Voor
een inventarisatie van deze partijen en de hulpbronnen die benut kunnen
worden ten tijde van een calamiteit, wordt verwezen naar de aanvalsplannen.
Dit proces wordt in nat of moeilijk bereikbaar gebied alleen uitgevoerd als dit
op veilige en verantwoorde manier kan.
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Aandachtspunten

Hieronder volgt een lijstje met aandachtspunten waar de brandweerkorpsen
aan zouden kunnen denken:
 voorbereidingen treffen voor het verhuizen van het brandweermaterieel;
 deels verplaatsen van het brandweermaterieel, waardoor de post
aangepast inzetbaar is, i.v.m. hiermee bijstand regelen;
 i.v.m. restdekking voldoende personeel kazerneren;
 verplaatsen van de laatste brandweervoertuigen/veilig stellen voor
hoogwater en post buiten dienst melden;

6.2.2 Verbindingen
Verantwoordelijkheid:
Uitvoering door:

Regionaal Commandant
Brandweer samen met andere disciplines

C2000
De basisstations van C2000 zijn slechts beperkt bestand tegen overstromingen of de keteneffecten
van overstromingen. Ieder opstelpunt is voorzien van accu’s voor een overbruggingsperiode van
maximaal 4 uur om daarna via een walaansluiting via een aggregaat gevoed te kunnen worden. De
verbindingen naar de basisstations is via “koper” wat betekend dat bij een uitval van het gewone
telefonienet door overstromingen ook de verbinding naar de basisstations uit zal vallen. De masten
zullen dan overgaan in site-trunking wat betekent dat er alleen lokaal verkeer via en “onder” die ene
mast mogelijk is. (Voor zolang er stroom is).
Bij uitval van C2000 dient er terug gevallen te worden op alternatieven zoals defensie, satelliet
9
telefoons of de stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service). DARES is te activeren
via de LMAZ.
Telefonie
De telefooninfrastructuur (inclusief mobiel telefonie) is slechts zeer beperkt bestand tegen
overstromingen. De beperkte capaciteit die over zou blijven wordt al snel

6.2.3 Redden
Verantwoordelijkheid:
Uitvoering door:

Regionaal Commandant
Brandweer samen met andere disciplines

Omschrijving:

Bij een (dreigende) overstroming kunnen slachtoffers en / of letsel ontstaan.
Door middel van redding en technische hulpverlening krijgen slachtoffers
toegang tot de geneeskundige hulpverleningsketen waar (eerste) hulp kan
worden geboden. Daarnaast kan de brandweer het geneeskundig personeel
ondersteunen. In het geval dat de dijk is doorgebroken omvat het proces
”redden en technische hulpverlening” ook het bevrijden van slachtoffers uit
benarde posities (personen die niet tijdig geëvacueerd zijn).

Uitvoering:

Nadat de dijk doorgebroken is voert de Reddingsbrigade Nederland, Defensie
en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), eventueel
aangevuld met internationale bijstand, de redding van de slachtoffers uit in
samen werking met de brandweer.
De brandweer blijft procesverantwoordelijk.

6.2.4 Ontsmetten
In bestrijdingsfase (of dreigingsfase) niet van toepassing.

9

DARES stelt zich ten doel de kennis en kunde van gelicenseerde radio zendamateurs en geregistreerde
luisteramateurs inzetbaar te maken en te houden voor het ondersteunen van professionele
hulpverleningsdiensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten.

27

6.2.5 Verzorging rampbestrijdingspotentieel
Verantwoordelijkheid:
Uitvoering door:

Regionaal Commandant
Brandweer samen met andere disciplines

Omschrijving:

De verzorging van het rampbestrijdingspotentieel wordt opgenomen in het
regionaal plan operationele logistiek. Grootste knelpunt bij een daadwerkelijke
overstroming is de verspreidheid en lastige bereikbaarheid van de
hulpverleners. In de dreigingsfase zal iedere eenheid een eigen voorraad aan
dienen te leggen voor minimaal 36 uur.

6.2.6 Waarschuwen van de bevolking
Verantwoordelijkheid:
Uitvoering door:

Regionaal commandant
Brandweer in afstemming met proces voorlichting en
crisiscommunicatie

Relatie met crisiscommunicatie

6.2.7 Waarnemen en meten
Verantwoordelijkheid:
Uitvoering door:

Regionaal Commandant
Brandweer samen met andere disciplines (waterkolom)

Omschrijving:

Bij een (dreigende) overstroming zij in ieder geval de volgend twee factoren
van groot belang; de te verwachte waterhoogtes, en de weersverwachtingen.
Beiden worden samen met andere zaken gecombineerd tot één waterbeeld.
10
Dit waterbeeld wordt via één coördinerend waterschap gedeeld met de
veiligheidsregio’s.
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.

6.2.8 Toegankelijk maken en opruimen
Verantwoordelijkheid:
Uitvoering door:

Regionaal Commandant
Brandweer samen met andere disciplines

Omschrijving:

Het toegankelijk maken is tijdens de dreigingsfase hoofdzakelijk te
verwachten op en in de richting van, de evacuatieroutes. Voor het vrijmaken
dient gebruik gemaakt te worden van incidentmanagement en aannemers.

10

Voor definitie waterbeeld zie bijlage D.
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6.3 GHOR
6.3.1 Geneeskundige hulpverlening somatisch
Procesverantwoordelijke:
Uitvoering door:

GHOR
Directeur GHOR

Doel
Het doel van het proces Geneeskundige Hulpverlening somatisch:
• het redden van mensen en beperken van letsel (en schade).
Specifiek:
• advisering en continuering van de spoedeisende medische hulpverlening
in betrokken gebied(en).
Doelgroep (Zwaar)gewonde slachtoffers en potentiële slachtoffers
Algemene opmerking
• Hulpverlening aan niet-gewonde slachtoffers of verdere hulpverlening aan
behandelde (licht)gewonden valt buiten dit proces. Deze activiteiten vallen
onder het proces opvang en verzorging;
• Evacuatie van bijvoorbeeld door middel van rolstoelvervoer vallen onder het
proces opvangen en verzorgen.
• De GHOR is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van een adequate
medische hulpverlening.
• Ongeveer 5% inwoners van de gemeente zijn niet zelfredzaam.
• Buiten regionale bijstand en interregionale coördinatie is noodzakelijk.
• Openbare gezondheidszorg komt in gevaar..
Regionaal zorgcontinuïteitsplan
Iedere zorginstelling en elke zelfstandige beroepsbeoefenaar is ook onder bijzondere omstandigheden
verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. Daarom moeten zij plannen hebben,waarin de
maatregelen beschreven staan, die de zorgcontinuïteit ook onder bijzondere omstandigheden
garanderen. Deze plannen moeten binnen de beroepsgroepen en zorgketen onderling afgestemd
worden om de ketencontinuïteit (ook wel meso-continuïteit genoemd) te handhaven. Het GHORbureau voert hierover de regie en hanteert hiervoor het Regionaal zorgcontinuïteitsplan. Middels dit
plan heeft de GHOR inzicht in de mate van voorbereiding op bedreigingen voor de continuïteit van
zorg in de regio Hollands Midden. Daarbij gaat het in het bijzonder om het behoud van de continuïteit
van de zorg bij en tussen zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren.
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Specifieke aandachtspunten
Checklist hoogwater dreiging
Evacueren:
Ja
M.b.t. evacuatie van zorginstellingen is
de instelling verantwoordelijk voor:
- het ontruimen van de instelling
- het bij de gemeente aangeven van de benodigde
middelen voor evacuatie
- noodzakelijke (medische) begeleiding tijdens
vervoer
- de gemeente regelt de door de instellingen
gevraagde middelen
- de politie verzorgt de begeleiding van het
transport

Nee
- Tekort aan medicijnen of andere
hulpmiddelen
- Stroomuitval, beademing of
infuuspompen: thuiszorg
- Is er drinkwater?
- Communicatie: radio, tv,telefoon?
- Niet bereikbaar voor medische hulp,
ambulances en huisartsen

Waar gaan de mensen naar toe/waar
worden de mensen opgevangen?
 Thuis bedlegerigen (hospice) via gemeente, via
thuiszorg of bellen naar een speciaal
telefoonnummer
 Rolstoelers via gemeente
Mogelijk in te schakelen
• De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van evacués die per ambulance
vervoerd moeten worden (medische indicatie).
• Verpleeg- en verzorgingshuizen : circa 20% van het aantal patiënten
• Ziekenhuizen: circa 40% van het aantal opgenomen patiënten

6.3.2 Preventieve openbare gezondheidszorg
Procesverantwoordelijke:
Uitvoering door:

GHOR
Directeur GHOR

Algemeen

De POG onderscheidt zich van de andere GHOR-processen doordat de POG:
− zich vooral richt op de gezondheidsbescherming van (potentiële)
slachtoffers van een ongeval of ramp. Deze bescherming gebeurt binnen
POG vooral door advisering van gemeenten en (operationele) diensten, het
nemen van preventieve maatregelen en risicocommunicatie
− niet gericht is op (individuele) behandeling van letsel
− geen patiëntencontacten kent

Doelstelling

De POG is gericht op:
− bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een
gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gezondheidsschade voor
slachtoffers, hulpverleners en de gehele bevolking te voorkomen of te
verminderen
− voorkomen van de verspreiding van infectieziekten

Kerntaken

De belangrijkste kerntaak van de GHOR is het adviseren van de burgemeester
over de (mogelijke) effecten van een (dreigend) ziekteverwekkend incident.
De doelgroep van de POG is de totale Nederlandse bevolking.
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6.3.3 Psychosociale hulpverlening en opvang
Procesverantwoordelijke:
Uitvoering door:

GHOR
Directeur GHOR

Doelstelling
De PSHOR heeft als doel het bevorderen van het herstel van het psychisch evenwicht (zelfcontrole)
van de getroffenen.
Kerntaken
De PSHOR-organisatie heeft in de acute en eerste nazorgfase de volgende taken:
 het identificeren van slachtoffers die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een
verwerkingsstoornis;
 het identificeren van personen die dringend psychologische of psychiatrische hulp nodig
hebben en deze hulp verlenen of regelen;
 het vroegtijdig onderkennen van verwerkingsstoornissen en het stimuleren van een adequate
behandeling ervan;
 het organiseren, mobiliseren en versterken van sociale steun uit de directe omgeving van de
getroffenen.
 Signaleren praktische hulpvragen.
Doelgroepen
De doelgroep bestaat uit twee categorieën:
1. De direct getroffenen: personen die een groot ongeval of ramp hebben meegemaakt (aan den
lijve hebben ondervonden) en in een(levens)bedreigende situatie hebben verkeerd.
2. De indirect getroffenen: personen die een groot ongeval of de ramp niet zelf hebben
meegemaakt, maar door de relatie met de direct getroffenen, beroepsmatig of anderszins
betrokken of getroffen worden.
Deze categorie is omvangrijk:
• partner, kinderen, familie
• vrienden, kennissen, buren
• collegae (werk / opleiding)
• ooggetuigen
• reddingswerkers
• hulpverleners (medisch en psychosociaal)
• dienstverleners (financieel, juridisch, materieel)
• beleidscrisisteams (bijv. gemeentelijke rampenstaf)
• overigen (bijvoorbeeld personen bij wie door de ramp onverwerkt leed geactiveerd wordt)
Bij de opvang ten tijde van een groot ongeval of ramp wordt in principe
aandacht besteed aan alle hierboven genoemde groepen personen, maar
afhankelijk van de ernst van de situatie (de noodzaak voor hulp) en de
mogelijkheden (menselijke capaciteit en financiële middelen) wordt
prioriteit gegeven aan één of meerdere groepen getroffenen. (Een en ander
hangt ook samen met de wijze waarop de doelgroepen in het
opvangcentrum opgevangen zullen worden.)
Betrokken medewerkers van de gemeente behoren niet tot de doelgroep.
De gemeente draagt in haar rol als werkgever zelf zorg voor opvang van
haar medewerkers.
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6.4 Politie
6.4.1 Ontruimen en evacueren
Verantwoordelijkheid

Definitie

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: lokaal bestuur
Procesverantwoordelijkheid: politie

Onder ontruiming wordt verstaan: de bevolking voor een korte tijd, op advies van de
parate diensten, hun verblijfplaats laten verlaten. Ontruimen betreft in het algemeen
een kortdurende, kleinschalige verplaatsing van bevolking en/of dieren al dan niet
met dwang. Verplaatsing van bevolking vindt niet alleen plaats vanuit de woning,
maar ook vanuit bijvoorbeeld kantoren of uit de openbare ruimte.
Evacuatie betreft het op last van de overheid (al dan niet gedwongen en meestal
onder begeleiding) verplaatsen van groepen personen en/of dieren in Nederland.
Onder evacuatie wordt ook begrepen de registratie, (vervoers) begeleiding,
opneming, verzorging, (voorbereiding van) terugkeer van (groepen) personen naar
hun woning en nazorg.

Onderscheid

Voor wat betreft ontruimen kunnen politie en brandweer in geval van gevaar dringend
adviseren om een bepaald gebied te verlaten. Hierin ligt een zekere mate van
vrijblijvendheid besloten en wordt een beroep gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid van betrokkenen. De beslissing tot ontruimen komt primair van
de politie of de brandweer.
Evacueren is een door de overheid gelaste en georganiseerde verplaatsing van
(groepen) personen en dieren. Bij evacuatie is over het algemeen sprake van
massale gebiedsontruiming. Indien nodig kan dit expliciet worden afgedwongen.

Doel

Doel van zowel ontruiming als evacuatie is de mogelijke schadelijke gevolgen van
een (kort durend) incident (of de dreiging hiervan) voor de betrokkenen zoveel
mogelijk te voorkomen en beperken.
Ook het veiligstellen van bijzondere (kunst) objecten en kwetsbare gebouwen valt
binnen de reikwijdte van dit proces.

Doelgroep

Alle personen, dieren en vee en bijzondere (kunst) objecten die in het bedreigde
gebied aanwezig zijn.

Vormen

De toestand van een incident is voor onder te verdelen in drie vormen:
- Vooraf (dreigend gevaar)
- Tijdens (acuut gevaar)
- Achteraf (ten gevolge van een incident)
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Bevoegdheid

Ontruimen
Leidinggevenden van de brandweer en politie kunnen direct overgaan tot het geven
van een advies tot ontruiming, wanneer daarvoor (binnen aangegeven grenzen) een
mandaat is verstrekt en in geval een beslissing van hogerhand niet kan worden
afgewacht.
Evacueren
Evacueren is een taak van de politie die is neergelegd in de Politiewet 1993.
De beslissing om over te gaan tot evacuatie behoort tot de verantwoordelijkheid van
de burgemeester van het te evacueren gebied. De beslissing over te gaan tot
evacuatie wordt genomen door de Minister van BZK. Deze worden hierbij
geadviseerd door de leidinggevenden van de parate diensten.
Verplaatsing van personen binnen en buiten de gemeente geschiedt onder
verantwoordelijkheid van de burgemeester. Verplaatsing van personen buiten de
gemeente dient te gebeuren na toestemming van de Commissaris van de Koningin,
waarbij de burgemeesters van de opnemingsgemeente tijdig dient te worden
ingelicht.
NB: Belangrijk is het om te weten, dat het huisrecht, vastgelegd in artikel 12 van de
Grondwet, de bewoner beschermt tegen evacuatie uit zijn woning tegen zijn wil. Er is
geen wet op basis waarvan tegen de wil van de bewoner kan worden binnengetreden
teneinde de woning te ontruimen c.q. te evacueren.

Juridische
grondslag

Politiewet, artikel 2
Gemeentewet, artikel 175 en artikel 176

6.4.2 Afzetten en afschermen
Verantwoordelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: lokaal bestuur
Procesverantwoordelijkheid: politie

Definitie

Het afzetten en/of afschermen draagt zorg voor de veiligheid van privé-eigendommen
van de evacués, ongestoorde rampbestrijdings- en hulpverleningsactiviteiten en het
bewaken en beveiligen..

Doel

Doel van afzetten en afschermen is het ten tijde van een incident / calamiteit of
dreiging daarvan zoveel mogelijk ongestoord kunnen laten plaatsvinden van de
hulpverlenings- en opsporingsactiviteiten en het beperken van de schadelijke
gevolgen voor de bevolking.

Doelgroep

Alle personen in het effectgebied: specifiek de bevolking, bij de hulpverlening
betrokken personen / organisaties en de pers.

Bevoegdheid

Afzetten en afschermen is een taak van de politie die is neergelegd in de Politiewet
1993. Ten tijde van een ramp kan deze zich gesterkt voelen door het doen gelden
van een noodverordening. Deze dient afgegeven te worden door de burgemeester en
biedt de mogelijkheid personen uit het rampgebied te weren

Juridische
grondslag

Politiewet, artikel 2
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6.4.3 Verkeer regelen (verkeerscirculatie)
Verantwoordelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: lokaal bestuur
Procesverantwoordelijkheid: politie

Definitie

Het voorkomen en/of oplossen van verkeersopstoppingen of verkeersstremmingen,
zowel binnen als buiten het effectgebied.

Doel

Doel van verkeer regelen is stagnatie in de hulpverlening te voorkomen en
economische schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet het regelen van
verkeer de aan- en afvoer van hulpdiensten bespoedigen en onveilige situaties
voorkomen.

Doelgroep

De evacués, de bij de hulpverlening betrokken personen en organisaties en andere
bevoegde belanghebbenden.

Bevoegdheid

Het regelen van het verkeer is een wettelijke taak van de politie.

Juridische
grondslag

Politiewet, artikel 2
Gemeentewet, artikel 175 en artikel 176

Het regionale verkeerscirculatieplan is opgenomen in de bijlagen.

6.4.4 Handhaven rechtsorde
Verantwoordelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: lokaal bestuur
Procesverantwoordelijkheid: politie

Definitie

Onder het handhaven van de rechtsorde wordt verstaan het in ondergeschiktheid aan
het bevoegde gezag en in overeenstemming met de rechtsregels, ervoor zorgdragen
dat de openbare orde en de rechtsorde daadwerkelijk worden gehandhaafd. .

Onderscheid

Voor wat betreft het handhaven van de openbare orde heeft de politie als taak het
voorkomen en beëindigen van concrete of dreigende verstoringen van de openbare
orde.
Bij het strafrechtelijk handhaven van de rechtsorde heeft de politie als taak het
voorkomen, opsporen en beëindigen van stafbare feiten

Doel

Het handhaven van de rechtsorde heeft tot doel de hulpverleningsactiviteiten zoveel
mogelijk ongestoord te kunnen laten plaatsvinden, het zoveel mogelijk beperken van
de schadelijke gevolgen voor de bevolking en wanordelijkheden bestrijden.

Doelgroep

Alle personen in het bedreigde gebied. Een bijzondere doelgroep bij dit proces wordt
gevormd door de slachtoffers, deze dienen te worden begeleid en opgevangen. Na
de eerste opvang door de politie worden ze zo spoedig mogelijk overgedragen aan
andere hulpverleningsdiensten of opvangplaatsen.

Bevoegdheid

Het handhaven van de rechtsorde is een wettelijke taak van de politie.
Het handhaven van de openbare orde vindt plaats onder gezag van de
burgemeester.
Het handhaven van de rechtsorde vindt plaats onder gezag van de Officier van
Justitie.

Juridische
grondslag

Politiewet, artikel 2
Gemeentewet, artikel 175 en artikel 176
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6.4.5 Identificatie
Verantwoordelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: lokaal bestuur
Procesverantwoordelijkheid: politie

Definitie

Identificatie is het vaststellen van de identiteit van een persoon die bij een ramp of
calamiteit is omgekomen.

Doel

Doel van het identificeren van slachtoffers is het zowel ten tijde als na afloop van een
ramp of grootschalig incident vaststellen van de identiteit van de overleden
slachtoffers en de berging van de slachtoffers.

Doelgroep

De familie/relaties van de overleden slachtoffers, de Officier van Justitie en de
gemeente (Centraal Registratie Bureau) en het actiecentrum voorlichten en
informeren.

Bevoegdheid

Het identificeren van overleden is een wettelijke taak van de politie.

Juridische
grondslag

Politiewet, artikel 2

6.4.6 Begidsen
Verantwoordelijkheid

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: lokaal bestuur
Procesverantwoordelijkheid: politie

Definitie

Het ten tijde van een incident/calamiteit (of dreiging daarvan) zorg dragen voor de
begeleiding van de bij de hulpverlening betrokken organisaties en personen.

Doel

Begidsen heeft als doel het voorkomen van stagnatie in de hulpverlening.

Doelgroep

De bij de hulpverlening betrokken organisaties en personen. Hierbij moet gedacht
worden aan het begeleiden van hulpverleningseenheden van een loodspost naar een
uitgaansstelling of het rampterrein. Ook de begeleiding van hulpverleningseenheden
bij vervoer van gewonden van het rampterrein naar opvangplaatsen of ziekenhuizen

Bevoegdheid

Begidsen is een wettelijke taak van de politie.

Juridische
grondslag

Politiewet, artikel 2

6.4.7 Strafrechtelijk onderzoek
Verantwoordelijkheid
Definitie

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: lokaal bestuur
Procesverantwoordelijkheid: politie

Het ten tijde en na afloop van een ramp onderzoek doen naar de oorzaak van de
ramp met als oogmerk waarheidsvinding en het opsporen van strafbare feiten en het
doen van onderzoek naar delicten die in de sfeer van de ramp plaatsvinden en/of in
het rampgebied.
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Onderscheid

Voor het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de crisis is het van belang dat
de sporen op, of rondom het rampterrein zoveel mogelijk vastgesteld moet worden.
Het opsporingsbelang kan in strijd zijn met de daadwerkelijke hulpverlening.

Doel

Het doel van het proces is het opsporen van strafbare feiten.

Doelgroep

Het Openbaar Ministerie, iedere verdachte van enig strafbaar feit en iedere
benadeelde.

Bevoegdheid

Het uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek is een wettelijke taak van de politie.
Deze taak wordt uitgevoerd onder het gezag van het Openbaar Ministerie .

Juridische
grondslag

Politiewet, artikel 2

6.5 Waterbeheerders
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.
Rollen en bevoegdheden waterschappen:
Kerntaken van de waterschappen zijn het zorgen voor droge voeten en schoon water:
• Waterkwantiteitsbeheer: voldoende (zoet) water, niet te veel maar ook niet te weinig.
• Waterkeringen: veilige duinen, dijken en kaden.
• Waterkwaliteitsbeheer: goede kwaliteit van het oppervlaktewater.
Tijdens (mogelijke)waterstaatkundige calamiteiten zullen zij alles proberen om de calamiteit te
voorkomen, en als de calamiteit zich heeft voorgedaan, te bestrijden (gevolgen beperken etc.).
Hiervoor hebben de waterschappen speciale bevoegdheden.

6.6 Defensie
De scenario’s genoemd in dit plan zijn scenario;s waarbij de reguliere hulpverleningscapaciteit al snel
overvraagd zal zijn. Inzet van Defensie op basis van het ICMS zal zeker aan de orde zijn. De
capaciteit die Defensie te bieden heeft zal echter ook snel overvraagd zijn omdat de dreiging niet
beperkt blijft tot Dijkring 14 of Hollands Midden. Een dreiging voor kustscenario betreft minimaal de
gehele Noordzeekust terwijl een dreiging vanuit het rivierscenario een dreiging oplevert voor het
gehele stroomgebeid vanaf Lobith tot aan Hoek van Holland. De verdeling en toewijzing van de
Defensiecapaciteit zal dan ook op landelijk niveau gebeuren.
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7. Deelprocessen buiten regio (landelijk)
Opmerking: Het Landelijk Operationeel Plan Evacuatie (LOPE) dient nog door of in opdracht door het
LOCC ontwikkeld te worden. Na gereedkoming zullen uit dit LOPE de onderstaande paragrafen
worden ingevuld.

7.1 Opvang en verzorging
7.2 Evacuatie- en verkeersmanagement
7.3 Risico- en Crisiscommunicatie
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8. Bijlagen
A. Kaartmateriaal
Het kaartmateriaal is zowel digitaal als in hardcopy beschikbaar. De digitale versie bevat de volgende
informatie:
 Zoneringen
 Infrastructuur
 Evacuatieroutes en exitpoints
 Kwetsbare objecten
De papieren versie bevat de volgende informatie:
 Zoneringen
 Infrastructuur

Zonering
Kust
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Rivier
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Infrastructuur
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B. Overstromingsscenario’s
(bron: coördinatieplan Hoogheemraadschap van Rijnland)
Inleiding
In de Nationale Risicobeoordeling 2008 zijn overstromingen voor Nederland als het grootste risico
voor de samenleving aangewezen. Om dit risico te beperken kent laag Nederland, op grond van de
Wet op de Waterkering, dijkringen.
Wat is een dijkring
Dijkringen beschermen het achterliggende gebied tegen buitenwater door een gesloten primaire
waterkering of door hoge gronden. Elk dijkringgebied heeft een normfrequentie voor de waterstand
waartegen de waterkeringen bestand moeten zijn. De normfrequentie is bepaald op basis van het
advies van de Deltacommissie. De normfrequentie is afhankelijk van de aard van de bedreiging (rivier,
zee, meer), de omvang en het belang van het gebied. Dijkringen kunnen meerdere veiligheidsregio’s,
provincies en waterschappen omvatten.
Organisatie waterbeheerders
De waterschappen, provincies en het rijk investeren veel in het voorkomen van overstromingen.
Ondanks de voortdurende zorgplicht voor de waterkeringen, blijft er ten slotte altijd een kleine kans op
overstromingen. De Taskforce Management Overstromingen (TMO) werd door de regering ingesteld
om Nederland beter voor te bereiden op de gevolgen van een overstroming. Uit beelden van de
overstromingen in de Verenigde Staten blijkt dat overstromingen een enorme impact op de
maatschappij kunnen hebben. Goede voorbereiding en effectieve crisishulp kunnen veel leed
voorkomen.
Coördinatieplan
Effectieve crisishulp draait om goede samenwerking bij de overheid. Het is enorm belangrijk dat
draaiboeken en rampenbestrijdingsplannen goed op elkaar aansluiten en dat er regelmatig wordt
geoefend. Om dit te kunnen bereiken is onder leiding van de veiligheidsregio’s en in nauwe
samenwerking met de waterbeheerders voor de dijkringen 14 & 15 een coördinatieplan
overstromingen gemaakt. In dit plan worden de overstromingsrisico’s geanalyseerd en wordt inzicht
gegeven in de risico’s en effecten op regionaal niveau. Ook de bestuurlijke afstemming tussen de
betrokken partijen wordt daarin geregeld.
Voorliggend plan sluit aan bij het ‘Rampbestrijdingsplan dijkring 14’ dat interregionaal de bestuurlijke
en operationele afstemming beschrijft.

Gebiedsbeschrijving
Ligging en kenmerken
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 kenmerkt zich door een duinenrij
en hoger gelegen - zogenaamde boezemlanden in het westen en polders in het
oosten. Één van de grootste en ook diepste
polders is de Haarlemmermeerpolder, met een
maaiveld ligging van ca. 4 tot 5 m onder
zeeniveau.
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Waterbeheer
Een polder kan het beste vergeleken worden met een badkuip. Al het water dat zich in een polder
bevindt moet er met behulp van een poldergemaal uitgemalen worden. Deze poldergemalen lozen het
water vervolgens weer op een boezemstelsel. Een boezemstelsel bestaat uit een stelsel van
watergangen en meren die met elkaar in open verbinding staan en waar een zelfde peil wordt
nagestreefd. Vanuit de boezem wordt het wateroverschot door de waterschappen vervolgens naar
zee en het Noordzeekanaal gemalen.
Waterkeringen
Het gebied wordt tegen overstromingen vanuit zee of rivieren beschermd door primaire waterkeringen
(de duinen of dijken langs rivieren). De polders worden tegen overstromingen vanuit de boezem
beschermd door regionale waterkeringen. De vereiste beschermingsniveaus van primaire
Waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet en de regionale Waterkeringen bij provinciale
verordening.
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Scenario’s
Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u een onderbouwing van de scenario-keuze en worden de maatgevende
scenario’s uitgewerkt.
Scenario’s
Een scenario is de beschrijving van een gebeurtenis dat voor de betrokken organisaties voldoende
realiteitswaarde heeft om zich op voor te bereiden. Het maakt concreet en inzichtelijk welk beroep de
ramp of het ongeval doet op de verschillende organisaties. Het scenario verleent de
hulpverleningsdiensten inzicht in de hulpvraag en de benodigde capaciteit.
De volgende scenario’s zijn voor wat betreft wateroverlast cq. overstromingen te onderscheiden:
1. Extreme neerslag.
2. Bezwijken regionale waterkering.
3. Bezwijken primaire waterkering – Katwijk
4. Bezwijken primaire waterkering – Katwijk
EDO
Het kustscenario is een zogenaamd Ergst Denkbare Scenario (EDO) dat experts nog enigszins reëel
ste
achten. De kans van falen is kleiner dan 1/10.000 . Als zich echter een EDO voordoet zijn de
gevolgen voor West-Nederland desastreus. Binnen een aantal uren stroomt het zeewater bijvoorbeeld
de Haarlemmermeerpolder in.
Rivierenscenario
Daarnaast kan ook een extreem hoge waterstand in een rivier zorgen voor een doorbraak van een
primaire kering van een rivier. Dit noemen we het rivierenscenario. De veiligheidsregio Kennemerland
wordt niet bedreigd door het rivierenscenario en is dan ook niet in de plan verder uitgewerkt.
Zoneringen
De effecten van een overstroming zijn per gebied verschillend. Om deze effecten zo goed mogelijk in
kaart te brengen hebben de hoogheemraadschappen 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.
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. (N.B. Alleen in de digitale versie van dit
plan beschikbaar)
Bijlage A bevat een schema van de zonering in het kustscenario.
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Extreme neerslag
Begingebeurtenis

Door extreme neerslag kunnen laaggelegen delen van een polder vollopen. Normaal gesproken wordt
dit
overtollige water door het hoogheemraadschap in de omliggende waterwegen gepompt. Wanneer er
in een te korte tijd teveel neerslag valt, kunnen de gemalen van het hoogheemraadschap dit niet meer
aan en komen delen van een gebied onder water te staan. Polders kunnen over het algemeen
extreme neerslaggebeurtenissen met een kans van voorkomen van één keer per honderd jaar
verwerken. Let op! Zeker één keer per jaar is er lokaal ergens in het gebied sprake van wateroverlast,
meestal als gevolg van hevige onweersbuien. De problemen blijven over het algemeen beperkt tot
enkele centimeters water op straat.
Uitval bemaling
De bemaling van de polders, maar ook van de boezem, kan (tijdelijk) uitvallen. Oorzaken kunnen zijn:
mechanische schade, brand of verplichte maalstops.
Rijkswaterstaat kan bijvoorbeeld voor het Noordzeekanaal een maalstop afkondigen, vanwege te
hoge waterstanden op het Noordzeekanaal. Een maalstop voor het Noordzeekanaal betekent dat
beide hoogheemraadschappen niet meer mogen malen op het Noordzeekanaal. Gevolg hiervan is dat
beide hoogheemraadschappen een deel van het overtollige water niet meer kwijt kunnen, waardoor er
ook interne maalstops voor de poldergemalen kunnen worden afgekondigd.
Indien een gemaal 'gewoon' kapot is, zal er zo snel als mogelijk noodbemaling worden geplaatst,
waardoor de kans dat er wateroverlast gaat optreden klein is.
Voorspelbaarheid
Voorspelbaarheid van extreme neerslag bedraagt 24 tot 48 uur.
Handelingsperspectieven waterbeheerders
• Inzet noodbemaling (zowel polder als boezem). De waterschappen hebben hiervoor de
beschikking over noodbemaling.
• Herverdeling van water binnen polder.
• (Beperkte)maalstops 'minder belangrijke' polders.
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Situatie na 24 uur
Lager gelegen delen worden geleidelijk nat. Vaak in meerdere regio’s lokale wateroverlast. Maximaal
enkele centimeters water op maaiveld.
Situatie na 48 uur
Overstromingen als gevolg van extreme neerslag zijn over het algemeen binnen 24 uur verholpen,
onder andere door inzet noodbemaling.
Situatie na een week
Normale situatie.
Herstelfase
Zeer beperkt.
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Bezwijken regionale waterkering
Begingebeurtenis

Een regionale waterkering of boezemkade is een dijk naast een kanaal of ander binnenwater. Deze
dijken
omsluiten een gebied dat vervolgens polder genoemd wordt. Wanneer een kering aangetast wordt
door
bijvoorbeeld droogte, beschadiging, etc. kan deze doorbreken en loopt de polder onder.
De regionale waterkeringen zijn zo ontworpen dat de kans van falen kleiner is dan eens in de 100 tot
1000 jaar. Falen wil nog niet zeggen dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm wordt
overschreden, vanaf dat moment kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In z’n
algemeenheid geldt dat er een factor 5 tot 10 tussen falen en bezwijken zit.
Het falen/bezwijken van een regionale kering kan worden veroorzaakt door: a) te hoge
boezemstanden, waardoor het water gewoon over de dijk stroomt, b) instabiliteit van de dijk (droogte,
te zwaar belast, of te nat), c) terrorisme.
De gevolgen van het bezwijken van een regionale waterkering variëren per polder. In grote diepe
polders zal maximaal enkele decimeters water komen te staan, in ondiepe en/of kleine polders in korte
tijd enkele meters water komen te staan. Het bezwijken van een regionale waterkering kering heeft
niet alleen negatieve gevolgen voor de polder, maar ook voor de hoger gelegen gebieden en de
regionale waterkeringen zelf.
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.
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Voorspelbaarheid
De gebeurtenis in Wilnis leert dat een dijkafschuiving onverwacht kan optreden. Daarentegen worden
in kritieke periodes (extreme droge en natte periode) door de hoogheemraadschappen dijkinspecties
uitgevoerd. Ingeval er scheuren worden geconstateerd bedraagt de voorspelbaarheid 24 – 48 uur.
Handelingsperspectieven waterbeheerders
•
Versterken instabiele waterkeringen.
•
Compartimentering van watergangen: waardoor toestroom water naar polder beperkt wordt.
Hiervoor hebben de waterschappen de beschikking over een aantal vaste kunstwerken en
flexibel inzetbaar noodmateriaal.

Situatie na 24 uur
Een polder kan binnen enkele uren volstromen. Afhankelijk van de grootte en de diepte van de polder
staat er enkele decimeters tot enkele meters water in de polder.
Na 24 uur al de instroom van water in de polder waar de dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden zijn
gestopt.
Start aanleg noodkering is gestart om zo snel als mogelijk de leeggelopen watergang weer van water
te voorzien. Tevens wordt door middel van het poldergemaal en inzet noodbemaling de polder zo snel
als mogelijk droog gemalen.
Situatie na 48 uur
Afhankelijk van de grootte en de diepte van de polder, zal een polder binnen 2 tot 5 dagen zijn
drooggemalen, zodat gestart kan worden met opruim en herstelwerkzaamheden aan infrastructuur en
dergelijke.
Situatie na een week
Afhankelijk van de grootte van de polder en de schade die is ontstaan kunnen de bewoners na 3 - 10
dagen weer terug naar hun huizen.
Herstelfase
Zie ook hierboven. Let op, niet alleen de ondergelopen polder zal schade ondervinden. Mogelijk dat
ook naastgelegen hoger gelegen gebieden schade ondervinden als gevolg van de wegvallende
waterdruk en de hierdoor ontstane grondverschuivingen.
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Kustscenario Katwijk
Begingebeurtenis

Dit kustscenario betreft een doorbraak in de kustverdediging bij Katwijk, Noordwijk en het Westland.
In betreffende plekken zijn de duinen – de kustverdediging – het smalst. Alleen ingeval van een zeer
zware (noord)westerstorm in combinatie met zeer hoge zeestanden is er een kans dat op betreffende
plekken een doorbraak plaatsvindt. Het betreft hier dan wel een Ergst Denkbare Scenario (EDO) dat
ste
experts nog enigszins reëel achten. De kans van falen is kleiner dan 1/10.000 . Falen wil nog niet
zeggen dat de dijk bezwijkt. Falen wil zeggen dat de ontwerpnorm wordt overschreden, vanaf dat
moment kan de stabiliteit niet meer worden gegarandeerd. In z’n algemeenheid geldt dat er een factor
5 tot 10 tussen falen en bezwijken zit.
De gevolgen van het bezwijken van de kustverdediging in combinatie met hoge zeestanden kunnen
desastreus zijn. Binnen enkele uren stroomt het zoute zeewater via diverse bressen de regio in, met
alle gevolgen van dien.

Figuur xx1: het kustscenario met bovenstaande bressen zal zonder waterbeperkende maatregelen na
twee weken in dijkring 14 dit waterbeeld tonen.
Voorspelbaarheid
Er is weinig bekend over extreme overstromingen en de omstandigheden waaronder waterkeringen
bezwijken. Ook voorspelmogelijkheden voor de ontwikkeling van de storm en de ligging van de
depressie geven pas laat de zekerheid waar en hoe zwaar het kustgebied wordt getroffen.
Acht dagen voor de overstroming, ziet het KNMI in het patroon van depressies de eerste aanwijzingen
voor een storm met orkaankracht. Pas twee dagen voor de depressie de kust bereikt is de
weersverwachting betrouwbaar genoeg om de waterstands- en golfverwachting langs de kust met
voldoende nauwkeurigheid te geven. Op dat moment is het zeker dat de kust zwaar belast wordt en
dat een overstroming dreigt. Pas één dag van tevoren is duidelijk waar de kern van de depressie
naartoe gaat. De locaties van de dijkdoorbraken blijven tot het laatste moment onzeker. Die zijn sterk
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afhankelijk van lokale weerseffecten en de actuele sterkte van de dijken/duinen. Pas als daadwerkelijk
dijkdoorbraken optreden, wordt het mogelijk de omvang van de overstroming te schatten.
In onderstaand figuur wordt de fasering van het scenario Kust uitgewerkt. In het geval van het
scenario Rivier is deze aanlooptijd bijvoorbeeld 15 dagen in plaats van 5 dagen.

A (doorgetrokken lijn) = weergave van de toename van de voorspelbaarheid van de zekerheid, uitgezet tegen de
tijd dat de orkaan Nederland zal treffen.
B (stippellijn) = weergave van een ‘no-hit’ ofwel de mogelijkheid dat er géén overstroming ten gevolge
van een dijkdoorbraak zal zijn.

Handelingsperspectieven hoogheemraadschap
De handelingsperspectieven voor de EDO-kust zijn zeer beperkt. Er zijn inmiddels de bekende
tankers voor de kust bij Delfland, waardoor de invloed van de superstorm op de kust mogelijk
gedempt zou kunnen worden. Daarnaast zou gedacht kunnen worden aan de inzet van zandzuigers
die de kust van extra zand zouden kunnen voorzien. Alles is afhankelijk of we zo’n superstorm die een
EDO zou kunnen veroorzaken lang genoeg van te voren zien aankomen.
Ter bescherming van Schiphol zou nog kunnen worden gedacht aan het dichtzetten van de Geniedijk
en de overige compartimenteringswerken.
Situatie na 12 uur
Twee uur na de doorbraak staat het zeewater al aan de poorten van Leiden met een gemiddelde
waterdiepte van 1,5 m. Binnen 5 uur stroomt het zeewater de Haarlemmerpolder in, waarna het
binnen 12 uur de bebouwde kom van Hoofddorp binnenstroomt. Aan de zuidkant van de
Haarlemmerpolder staat het water dan al bijna 2 meter hoog.
Via de Bollenstreek stroom het zeewater ook richting Haarlem, waarna het water de polders ten
zuiden en ten oosten van Haarlem instroomt, maximale waterdiepte 0,5 – 1 m. Het zeewater bereikt
de binnenstad van Haarlem niet.
Situatie na 24 uur
19 uur na de doorbraak bereikt het front Schiphol en na 24 uur is de noordgrens van de
Haarlemmerpolder bereikt. Gemiddeld staat er dan 2 meter water in de polder.
Situatie na 48 uur
De golf zeewater die over het hoger gelegen bollenland trok, heeft zich inmiddels teruggetrokken, wel
staat er nog 0,2 – 0,5 m water.
De situatie in de polders is onveranderd.
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Situatie na een week
De situatie in het gebied is ongewijzigd. Het zeewater kan via de spoelgaten in- en uit het gebied
stromen.
Een voorwaarde voor herstel is dat zo snel als mogelijk gestart wordt met het sluiten van deze
spoelgaten.
Een week na doorbraak zal hier waarschijnlijk een eerst start mee zijn gemaakt.
Herstelfase
Het kustscenario kent een lange nasleep. Waarschijnlijk kan pas weken/maanden na de overstroming
worden begonnen met herstel van voorzieningen, infrastructuur en woningen.
De overstroming van 1953 leert dat de hele infrastructuur na een grootschalige overstroming niet
meer zal bestaan. Wegen en waterkeringen zijn weggespoeld, sloten dichtgeslibd etc. Nog afgezien
van het niet meer bruikbaar zijn van landbouwgronden door het zoute zeewater. Herstel vergt jaren.
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C. Zorg voor niet-zelfredzamen11
In het kader van evacuatie van niet-zelfredzamen is het van belang dat er eenheid van opvatting
is over wie daaronder worden verstaan, dat er duidelijkheid is over het soort vervoer dat
hiervoor nodig is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Onderstaand worden derhalve eerst een
definitie, indeling naar vervoerstype en uitgangspunten aangegeven alvorens over wordt gegaan
tot de beschrijving van de uitvoering van opvang en zorg voor niet-zelfredzamen.
 Definitie
Niet-zelfredzame personen zijn mensen die vanwege hun lichamelijke of verstandelijke
beperking(en) niet zelfstandig kunnen evacueren.
 Concept indeling categorie niet-zelfredzamen (naar vervoerstype):
o Intensieve (medische/paramedische) zorgbehoeftigen
Patiënten die bij voortduring medische/paramedische zorg nodig hebben
(ambulancevervoer/ligtaxi)
o Zorgbehoeftigen
Patiënten/cliënten die zorg nodig hebben en zelfstandig niet in voldoende mate
kunnen functioneren. (invalidenbusjes/taxi’s)
o Begeleidingsbehoeftigen
Patiënten/cliënten die zonder (paramedische of vertrouwde) begeleiding niet kunnen
worden vervoerd/verplaatst (eigen vervoer/bus/trein)
 Principe van verplaatsing niet-zelfredzamen:
o De zorginstellingen zijn vanuit hun zorgplicht verantwoordelijk voor de evacuatie van
de “eigen” niet-zelfredzamen.
o De zorginstellingen melden knelpunten die een tijdige evacuatie van de
nietzelfredzamen in de weg staan, bij de gemeenten.
o Bedreigde gemeenten helpen op verzoek waar mogelijk alle zorginstellingen binnen
de gemeente bij het evacueren van de niet-zelfredzamen.
o Bedreigde gemeenten melden knelpunten die een tijdige evacuatie van de
nietzelfredzamen in de weg staan, bij de veiligheidsregio.
o De veiligheidsregio’s helpen op verzoek waar mogelijk de gemeenten binnen hun
regio bij het evacueren van niet-zelfredzamen
o De veiligheidsregio’s melden knelpunten die een tijdige evacuatie van de
nietzelfredzamen in de weg staan, bij de rijksoverheid.
o De rijksoverheid ondersteunt op verzoek waar mogelijk de veiligheidsregio’s met
middelen om de niet-zelfredzamen tijdig uit de bedreigde gebieden te evacueren.
o In de veilige gebieden waar de niet-zelfredzamen naar toe worden geëvacueerd,
stellen de veiligheidsregio’s, de gemeenten en de zorginstellingen alles in het werk
om waar mogelijk niet-zelfredzamen op te vangen.
o Beschikbare opvangcapaciteit in de niet bedreigde regio’s wordt vanuit de
zorginstellingen, via de gemeente en de veiligheidsregio gemeld aan de rijksoverheid.
o De rijksoverheid koppelt opvangverzoeken m.b.t. niet-zelfredzamen uit de bedreigde
regio’s aan de beschikbare opvangcapaciteit binnen de niet bedreigde regio’s.
o Om het evacueren van niet-zelfredzamen waar mogelijk te bespoedigen kunnen
zorginstellingen, gemeenten en veiligheidsregio’s ook onderling met elkaar
afstemmen. Daarbij is het wel van belang dat veranderingen in beschikbare
opvangcapaciteit gemeld worden aan de rijksoverheid

11

Uit: concept Landelijk Operationeel Plan Evacuatie ten behoeve van de oefening Waterproef conceptversie 4.0.
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D. Definities
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.
Normfrequentie

Polder

Scenario:
Waterbeeld:

De normfrequentie is de voor een bepaalde dijkring geldende
overschrijdingsfrequentie van de stormvloedstand en dient als uitgangspunt bij het
ontwerp en het onderhoud van waterkeringen en de kunstwerken daarin.
Als voorbeeld een wettelijk gestelde norm voor veel gebieden in Nederland: een
normfrequentie van 1/2000 houdt in dat de betreffende kering in staat moet zijn om
stand te houden tegenover een waterstand die een kans van voorkomen heeft van
e
1/2000 per jaar. Eenvoudig gezegd: een waterstand die eens per 2000 jaar voorkomt
als de omstandigheden niet wijzigen.
Een polder kan het beste vergeleken worden met een badkuip. Al het water
(regenwater of water afkomstig van een overstroming) dat zich in een polder bevindt
moet er met behulp van een poldergemaal uitgemalen worden. Deze poldergemalen
lozen het water vervolgens weer op een boezemstelsel. Een boezemstelsel bestaat uit
een stelsel van watergangen en meren die met elkaar in open verbinding staan en
waar een zelfde peil wordt nagestreefd. Vanuit de boezem wordt het wateroverschot
door de waterschappen vervolgens naar zee gemalen.

De ontwikkelingen in tijd en ruimte waarin de ongewenste effecten
in beeld worden gebracht.
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:
1. 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)
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 Sterke waterkering zwakke plekken.
2. Analyse (is de vertaling van de feiten en verwachtingen naar een scenario toe).
3. 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)
4. 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
5. 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.
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.

Worst case:

Een (mogelijke) doorbraak van de primaire waterkering (= slechts denkbare of
maximum scenario).
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E. Modelnoodverordeningen
Noodbevel elektriciteitsuitval
Toelichting: Dit bevel is te gebruiken indien door elektriciteitsuitval in gebieden waar mensen
massaal samenkomen, vaak het centrum tevens uitgaans- en winkelgebied van de gemeente,
wanordelijkheden kunnen ontstaan met grootschalige vechtpartijen en vernielingen van publieke en
private eigendommen.
Het bevel richt zich tot een ieder die zich in het desbetreffende gebied op de openbare weg bevindt.
Door deze laatste clausule wordt de geadresseerde de keuze gelaten of zich te verwijderen of zich
aan de omschrijving te onttrekken door naar binnen te gaan in bijvoorbeeld een horecagelegenheid of
toegang tot een particuliere woning te verzoeken. Een algeheel bevel om (ergens) naar binnen te
gaan en binnen te blijven is niet mogelijk in verband met het recht op privacy en het huisrecht.
Met betrekking tot het bevel aan de bewoners van de in het gebied gelegen woningen om zich
gedurende een bepaalde tijd in hun woning op te houden is het van belang of hier het recht op
bewegingsvrijheid of het recht op persoonlijke vrijheid in het geding is. Het recht op bewegingsvrijheid
kan doormiddel van een noodmaatregel worden beperkt, het recht op persoonlijke vrijheid niet.
Volgens jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie valt de verplichting om zich gedurende een
beperkte tijd in een gebouw op te houden zonder dat er sprake is van opsluiting en waarbij contact
met de buitenwereld mogelijk blijft onder beperking van de bewegingsvrijheid.
Verwijderingsbevel
Toelichting: Het verdient aanbeveling een bevel op basis van een noodbevel op grond van artikel
175 van de Gemeentewet op schrift uit te reiken aan degenen tot wie het zich richt, zodra dit praktisch
mogelijk is. Het is overigens niet noodzakelijk dat de naam en overige gegevens van degene tot wie
het bevel zich richt in het bevel worden vermeld.
Noodverordening evacuatie
Toelichting: Deze verordening is bedoeld voor situaties waarin een groter gebied ontruimd moet
worden dan bijvoorbeeld bij de demontage van een vliegtuigbom het geval is. De ontruiming zal zich
tevens over een langere periode uitstrekken. In verband daarmee is een ontheffingenbeleid
opgenomen. Tevens bevat de verordening de verplichting voor de evacué(e)s om zich in een daartoe
aangewezen opvangcentrum te laten registreren. Daarbij dient men zich te realiseren dat deze
verplichting niet geldt voor degenen die reeds eerder vrijwillig zijn vertrokken.
De verordening bevat (impliciet) de bepaling dat bewoners in het bedreigde gebied hun woningen
dienen te verlaten. In verband met het grondwettelijk beschermde recht op privacy bestaat hiervoor
geen deugdelijke wettelijke grondslag. Niettemin kan de situatie dringend vereisen dat een dergelijk
voorschrift wordt gegeven. Er zou dan sprake kunnen zijn van subjectief noodrecht.
Noodverordening verbod zich in een (ramp)gebied op te houden
Toelichting: Deze verordening is bedoeld voor situaties waarin een (ramp)gebied ontruimd moet
worden (en blijven gedurende een bepaalde periode). Die situatie heeft zich ten tijde van de
vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede gedurende een langere periode voorgedaan. Gedurende
die periode is de noodverordening, voor wat betreft de afgrenzing van het niet te betreden gebied,
regelmatig aangepast. De verordening bevat (impliciet) de bepaling dat bewoners in het gebied hun
woningen dienen te verlaten. In verband met het grondwettelijk beschermde recht op privacy bestaat
hiervoor geen deugdelijke wettelijke grondslag. Niettemin kan de situatie dringend vereisen dat een
dergelijk voorschrift wordt gegeven. Er zou dan sprake kunnen zijn van subjectief noodrecht.
Noodverordening ramptoerisme
Geen toelichting
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Besluit intrekking noodverordening
Toelichting: De noodverordening kan op de volgende wijzen ophouden te gelden;
 De raad kan in de eerstvolgende vergadering na het vaststellen door de burgemeester van de
verordening besluiten deze niet te bekrachtigen en de burgemeester gaat daartegen niet in
beroep bij de commissaris van de Koningin.
 De commissaris van de Koningin kan de voorschriften schorsen zolang zij niet bekrachtigd
zijn. De schorsing stuit onmiddellijk de werking van de voorschriften.
 De burgemeester besluit tot de voorschriften in te trekken wegens normalisering van de
omstandigheden. Dit besluit dient het besluit zo spoedig mogelijk ter kennis te worden
gebracht van de gemeenteraad, de commissaris van de Koningin en de hoofdofficier van
justitie.
Van de in de modellen weergegeven overwegingen en bevelen gebruiken wat van toepassing is. Ook
de inhoud zoveel mogelijk toesnijden op de concrete situatie.
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Noodbevel elektriciteitsuitval
DE BURGEMEESTER VAN -----------------------/.
OVERWEGENDE
Dat velen zich verzameld hebben dan wel zich verzamelen in .... (omschrijving wijk/ desbetreffend
gedeelte gemeente) van de gemeente -----------------------;
(dat dit gepaard kan gaan/gaat met het gebruik van grote hoeveelheden alcohol en andere
stimulerende middelen;)
Dat de elektriciteit in de gemeente -----------------------/in een deel van de gemeente ----------------------waaronder het op de bij dit bevel behorende kaart aangemerkte gebied is uitgevallen;
Dat de elektriciteitsuitval naar hem van de zijde van …. (naam, functie) heeft vernomen ten minste ….
uur zal duren;
Dat door de combinatie van de in bovengenoemde overwegingen genoemde feiten bij hem ernstige
vrees is ontstaan voor ernstige verstoring van de openbare orde, zoals massale vechtpartijen,
plunderingen en vernielingen van publieke en private eigendommen, waaronder straatmeubilair,
geparkeerde auto’s en winkels;
Gelet op artikel 175 van de Gemeentewet;
BEVEELT
Artikel 1
Een ieder die zich binnen het op de bij dit bevel behorende kaart aangemerkte gebied op de openbare
weg bevindt, behoudens de bewoners van de in dit gebied gelegen woningen, zich onmiddellijk uit dit
gebied te verwijderen volgens de door de politie te geven aanwijzingen;
Artikel 2
Een ieder zich verwijderd te houden uit het op de bij dit bevel behorende kaart aangemerkte gebied,
behoudens de bewoners van de in dit gebied gelegen woningen, tot …. uur dan wel een nader door
de burgemeester te bepalen tijdstip.
Artikel 3
De bewoners van de in het in de artikelen 1 en 2 bedoelde gebied gelegen woningen, voor zover zij
zich in het gebied bevinden, zich in hun woning op te houden tot .... uur dan wel een nader door de
burgemeester te bepalen tijdstip.
Gemeente, …. (datum), …. (tijd)
De burgemeester van -------------------,
…. (handtekening)
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Verwijderingsbevel
BEVEL NAMENS DE BURGEMEESTER VAN ----------------------Naar aanleiding van het besluit van de burgemeester van de gemeente ----------------------- d.d. ....
(datum) ingevolge artikel 175 van de Gemeentewet, krijgt u
Naam: ….
Voornamen: ….
Geboortedatum: ….
Geboorteplaats: ….
Adres: ….
Woonplaats: ….
Hierbij het BEVEL
om zich buiten de gemeentegrenzen van ----------------------- (dan wel een bepaald afgegrensd gebied
in -----------------------) te begeven dan wel te blijven, tenzij u heeft aangetoond in ----------------------- (dan
wel het afgegrensde gebied in -----------------------) woonachtig te zijn, en aldaar niet terug te keren voor
.... (datum) te .... uur.
om zich te begeven in de door de politie aan te geven richting.
Het niet nakomen van dit bevel is strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.
Gemeente, …. (datum), …. (tijd)
De burgemeester van -------------------,
Namens deze,

…. (handtekening)
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na uitreiking bezwaar maken bij de
burgemeester van -----------------------, Postbus -----------------------. Hiervoor dient een bezwaarschrift te
worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de
gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
moet worden meegezonden. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de president van de
Arrondissementsrechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EA 's-Gravenhage, worden verzocht
om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.
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Noodverordening evacuatie
DE BURGEMEESTER VAN ----------------------OVERWEGENDE
Dat .... (omschrijving (dreigende) gebeurtenis);
Dat hierdoor de veiligheid van de in het bedreigde gebied verblijvende personen ernstig wordt
bedreigd;
Dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het
gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te geven;
Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;
BESLUIT
Vast te stellen de volgende verordening:
Artikel 1
Een ieder is verplicht op aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer te
vertrekken uit het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkt gebied/met ....
(omschrijving (dreigende) calamiteit) bedreigde gebied. De burgemeester maakt tijdig bekend welke
gebieden concreet worden bedreigd. Huisdieren moeten worden meegenomen.
Artikel 2
Het is een ieder verboden zich in het in het eerste artikel bedoelde gebied te begeven.
Artikel 3
De verplichting bedoeld in artikel 1 en het verbod bedoeld in artikel 2 gelden niet voor personen die
door de daartoe bevoegde autoriteiten zijn ingezet om in het gebied bedoeld in artikel 1 hulp te
verlenen.
Artikel 4
1. De verplichting bedoeld in artikel 1 en het verbod bedoeld in artikel 2 gelden niet voor personen aan
wie door de burgemeester een ontheffing is verleend.
2. De burgemeester kan aan deze ontheffing nadere voorwaarden verbinden. Bij overtreding van deze
voorwaarden kan de burgemeester de ontheffing intrekken.
Artikel 5
Degenen die op grond van artikel 1 verplicht zijn om uit het in artikel 1 bedoelde gebied te vertrekken
en degenen aan wie het op grond van artikel 2 verboden is zich in dat gebied te begeven zijn, indien
zij in dat gebied woonachtig zijn, gehouden, zich met inachtneming van de aanwijzingen van de politie
of brandweer, naar een door de politie of brandweer aangewezen opvangcentrum te begeven om zich
daar te laten registreren. Zij zijn verplicht aan de daartoe aangewezen ambtenaren de voor de
registratie noodzakelijke gegevens te verstrekken.
Artikel 6
Deze voorschriften treden in werking met onmiddellijke ingang na bekendmaking/op .... (datum) te ....
uur.
Gemeente, …. (datum), …. (tijd)
De burgemeester van ------------------…. (handtekening)
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Noodverordening verbod zich in een (ramp)gebied op te houden
DE BURGEMEESTER VAN ----------------------OVERWEGENDE
Dat het in verband met de ramp die de (plaatsaanduiding) en wijde omgeving getroffen heeft, gewenst
is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar;
Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,
BESLUIT
Vast te stellen de volgende verordening:
Artikel 1
Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de rampbestrijding, verboden vanaf ….
(dag, datum en tijd) zich op te houden binnen het in deze verordening bedoelde gebied.
Onder dit gebied wordt verstaan het gebied begrensd door de …. straat, de …. straat, de …. straat,
(enzovoorts), de hierbedoelde weggedeelten daaronder begrepen.
Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat het
gebied weer is opengesteld.
Artikel 2
Rechthebbenden op een onroerend goed, gelegen in het in artikel 1 genoemde gebied, zijn verplicht –
indien de omstandigheden zulks noodzakelijk maken – te gedogen dat werkzaamheden en
maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de bestrijding van de ramp kunnen
worden uitgevoerd.
Artikel 3
Zo dikwijls de naleving van enig voorschrift dit vereist, wordt hierbij aan hen, die met de handhaving
van dat voorschrift zijn belast of daaraan moeten meewerken, de last verstrekt al dan niet afgesloten
terreinen en ruimten, woningen daaronder begrepen, desnoods tegen de wil van de eigenaar,
bewoner of gebruiker, te allen tijde te betreden of binnen te treden, zulks voor zover het woningen
betreft met inachtneming van de Algemene wet op het binnentreden.
Artikel 4
Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van
personen, vee, andere levende have en goederen dienen stipt te worden nagekomen.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na haar vaststelling en afkondiging (of op een nader
te bepalen of bepaald tijdstip).
Gemeente, …. (datum), …. (tijd)
De burgemeester van ------------------…. (handtekening)
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Noodverordening ramptoerisme
DE BURGEMEESTER VAN -----------------------,
OVERWEGENDE
Dat te verwachten is, dat naar aanleiding van de ramp die de …. straat en wijde omgeving heeft
getroffen, velen naar de gemeente ----------------------- zullen komen om het rampgebied te bekijken;
Dat dit ramptoerisme, naar gevreesd moet worden, zal leiden tot een ernstige verstoring van de
hulpverlening en ernstig gevaar voor de openbare orde zal veroorzaken en dat met het oog daarop
maatregelen getroffen dienen te worden,
Gelet op artikel 176 van de Gemeentewet,
BESLUIT
Vast te stellen de volgende verordening:
Artikel 1
Het is een ieder, niet woonachtig in de gemeente -----------------------, die niet aannemelijk kan maken
zich op het grondgebied van de gemeente ----------------------- te bevinden voor een ander doel dan een
bezoek aan het rampgebied, verboden zich in de gemeente ----------------------- op te houden.
Dit verbod geldt tot het tijdstip waarop door of vanwege de Burgemeester bekend is gemaakt dat het
is opgeheven.
Artikel 2
Alle aanwijzingen, gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid van
personen, vee, andere levende have en goederen, dienen stipt te worden nagekomen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na haar vaststelling en bekendmaking.
Gemeente, …. (datum), …. (tijd)
De burgemeester van ------------------…. (handtekening)
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Besluit intrekking noodverordening
DE BURGEMEESTER ----------------------OVERWEGENDE
Dat de dreiging van .. (nadere omschrijving gebeurtenis) is opgeheven/aanzienlijk is afgenomen;
Dat hierdoor de noodzaak tot ontruiming/evacuatie/het geven van algemene voorschriften in verband
met de algemene veiligheid en het voorkomen en bestrijden van wanordelijkheden is komen te
vervallen;
Gelet op artikel 176 lid 6 van de Gemeentewet;
BESLUIT
De algemeen verbindende voorschriften in de zin van artikel 176 van de Gemeentewet zoals gegeven
op .... (datum/data) met onmiddellijke ingang in te trekken.
Gemeente, …. (datum), …. (tijd)
De burgemeester van -------------------,
…. (handtekening)

 Rampgebied
Toepasselijke wetgeving
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F. Verkeerscirculatie
Wordt later aangevuld in overleg met politie Hollands Midden.

62

