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Hoe informatiepreparatie
te versterken?
Wat is het nut voor
besluitvorming?
Waar moet je
aan denken?
Welke informatie
hoe ontsluiten?
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Voorwoord

Voor de veiligheidsregio Hollands Midden en het Hoogheemraadschap van
Rijnland is helder dat bij de aanpak van
(dreigende) wateroverlast en de effecten
van overstromingen een stevig netwerk
van betrokken vitale sectoren belangrijk
is. Daarom is het mooi dat wij, samen met
TNO, het onderwerp ínformatiepreparatie
overstromingsrisico’s en domino-effecten
oppakken. Met de afronding van deze
rapportage is een eerste stap gezet om
zicht te krijgen op de beschikbare informatie, de informatiebehoefte en de domino-effecten die zich kunnen voordoen.
Het scherpt het bewustzijn bij alle betrokken partijen dat informatiepreparatie
enorm belangrijk is: het zal ons uiteindelijk

H.J.J. Lenferink
G.J. Doornbos

helpen om in een (dreigende) situatie juist
en tijdig te beslissen, te communiceren en
te handelen. Daarbij speelt het evacuatievraagstuk en de beslissing hierover een
belangrijke rol.
Samen met betrokken partijen, ook op
landelijk niveau, zullen wij ons inzetten
om deze eerste stap een goed vervolg te
laten krijgen. De resultaten uit deze eerste
fase zijn niet alleen bruikbaar voor de
veiligheidsregio Hollands Midden of het
Hoogheemraadschap van Rijnland maar
zeker ook voor andere veiligheidsregio’s,
waterschappen en vitale partners.

Voorzitter veiligheidsregio Hollands Midden,
Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland
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Managementsamenvatting

Context

Doel

Een groot deel van Nederland staat bloot
aan risico’s op overstromingen en ontwrichtende wateroverlast door extreme
regenval. Als bestuurders en beslissers op
alle niveaus tijdig de juiste informatie over
deze risico’s hebben, zijn ze beter in staat
de situatie te beoordelen en beslissingen
te nemen over risicobeperkende maatregelen als er nog niets aan de hand is,
maar ook voor beheersing van de situatie
in geval van crisis.

Informatiepreparatie gaat over het hebben, delen, combineren, interpreteren en
gebruiken van informatie over overstromingsrisico’s en domino-effecten. Dat
vraagt om:

Informatiepreparatie overstromingsrisico’s en domino-effecten gaat over de
integrale aanpak van waterveiligheid en
betere informatie-uitwisseling tussen de
betrokken partijen. Zonder goede informatie geen adequate besluitvorming en
geen passende risico- en crisiscommunicatie naar mensen, bedrijven en instellingen op bedreigde locaties. Maar wel
meer kans op onjuiste beslissingen. Dat
vergroot weer de kans op maatschappelijke ontwrichting.

-- Een gedeeld begrippenkader om
overstromingsrisico’s en domino-effecten van overstromingen te beschrijven
-- Een stappenplan om overstromingsrisico’s en domino-effecten vast te stellen
-- Inzicht in de samenhang tussen domino-effecten
-- Gebruik van informatie over overstromingsrisico’s en domino-effecten in
besluitvormingsprocessen
-- Inzicht in het gebruik van informatie bij
netcentrisch werken
-- Typen kaartlagen om snel een beeld
van overstromingsrisico’s en domino-effecten te krijgen
In dit boekje beschrijven we wat hier op
dit moment over bekend is. Onze ambitie:
het bieden van handvatten voor de veiligheidsregio om de informatiepreparatie
sterk te verbeteren.
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Bron: Waterschap Groot Salland
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Figuur 1. Informatiepreparatie betreft alle fasen van de veiligheidsketen

2.1 Waarom informatiepreparatie
Een overstroming bedreigt de vitale belangen van de samenleving. Als bestuurders en beslissers op alle niveaus tijdig
goede informatie hebben, zijn ze beter
in staat de situatie te beoordelen en de
juiste beslissingen te nemen.
Een sneller en beter beeldvormingsproces
vraagt om informatiepreparatie. Beslissers moeten de juiste informatie hebben,
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delen, combineren, interpreteren en
gebruiken. Zonder multidisciplinair beeld
van de dreiging, blootstelling, kwetsbaarheden en capaciteiten is geen goede,
samenhangende beeldvorming mogelijk.
Maar is er wel meer kans op onjuiste beslissingen. Dat vergroot weer de kans op
maatschappelijke ontwrichting.
Informatiepreparatie is nodig voor risicoen crisisbeheersing en nuttig voor alle
fasen van de veiligheidsketen.

2.2 Aan welke informatie is
behoefte?

bij het bepalen van wat ze zelf kunnen
doen om blootstelling en kwetsbaarheden te verminderen en zo de gevolgen te
beperken.

Welke informatie is nodig? Dat hangt af
van de gebruiker van de informatie over
overstromingsrisico’s en domino-effecten.
Een kosten-batenanalyse van een dijkversterking vraagt om andere informatie dan
een evacuatiebeslissing. Informatie moet
aansluiten bij de beslissingen die in de
verschillende fasen noodzakelijk zijn.

Het onderstaande begrippenkader biedt
daarom handvatten voor de identificatie
van handelingsperspectieven bij risico- en
crisisbeheersing.
Dreiging
Een dreiging is een bron die met een
bepaalde waarschijnlijkheid schade
veroorzaakt. Wat moeten we weten over
de dreiging?
-- Dreigingsbron
-- Locatie
-- Oorzaken van de dreiging
-- Kans van optreden
-- Moment van optreden
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Gevolgen

Overstromingsrisico’s worden vaak
uitgedrukt als het product van de kans
op een overstroming en de gevolgen.
Mensen vergeten dan de factoren die
deze gevolgen beïnvloeden: blootstelling
en kwetsbaarheden. En die informatie
is juist nodig. Overstromingsgevolgen
worden vaak uitgedrukt in slachtoffers
en schade. Maar dat helpt mensen niet

Blootstelling
Blootstelling is de mate waarin een gebied en aanwezige bevolking, objecten
en natuur in aanraking komen met water.
Wat moeten we weten over de blootstelling?
-- Overstromingsscenario’s
-- Gebied dat wordt blootgesteld
-- Wie en wat wordt blootgesteld
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Figuur 2. Begrippen waar informatie over nodig is

Een overstroming of doorbraak is een
onzekere gebeurtenis. Er is een kans
dat dit gebeurt en die verandert in de
tijd. Hij kan bijvoorbeeld afnemen door
compenserende maatregelen, zoals
dijkverhoging. Niet elke dreiging betekent
blootstelling.
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Figuur 3: Overstromingssimulatie dijkdoorbraak nabij Leiderdorp na 48 uur

Het verloop van een overstroming hangt
af van:
-- De grootte van de bres en het aantal
bressen
-- Waterstand en aanvoer
-- Diepteprofiel van het gebied

Er is ook informatie nodig over de blootgestelde mensen, bedrijven, dieren, milieu, flora en fauna, gevaarlijke objecten
en vitale infrastructuur in het gebied dat
overstroomt. Immers, een stad onder
water is ernstiger dan een ondergelopen
polder.

Er is dus informatie nodig over de diepte,
de stroom- en stijgsnelheden en het
bereik van het water (overstromingsscenario’s). Die verschillen per breslocatie.
Gaat het om hellende, vlakke, of holle
dijkringgebieden en zijn er bijvoorbeeld
spoorwegen en kades? Water kan snel
stromen en stijgen of langzaam, zodat er
minder of juist meer tijd is om te evacueren.
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Het zijn vooral de waardevolle en kwetsbare objecten, infrastructuur en mensen
die bepalen hoe ernstig de gevolgen van
een overstroming zijn.

Kwetsbaarheden
Kwetsbaarheid is de mate van schade
die veroorzaakt wordt door blootstelling.
Wat moeten we weten over de kwetsbaarheden? Wie en wat kwetsbaar is
bijvoorbeeld. Minder- of niet-zelfredzamen zoals ouderen, zieken en kinderen
kunnen bij een overstroming slecht uit
de voeten. Bepaalde vitale sectoren
zijn ook kwetsbaarder dan andere. De
elektriciteitsvoorziening is bijvoorbeeld
kwetsbaar voor uitval. Andere sectoren
zijn weer indirect kwetsbaar, zoals wegen scheepvaartverkeer door uitval van
elektronisch bediende bruggen. Cultureel
erfgoed is moeilijker te vervangen dan
een rijtjeshuis.

capaciteiten voor risicobeheersing en
crisisbeheersing. We moeten alles weten
over de capaciteiten die in het netwerk
aanwezig zijn, die op te roepen zijn en
in te zetten zijn om (de gevolgen van)
dreiging, blootstelling en kwetsbaarheden
te verminderen. Ook moeten we werken
aan MeerLaagsVeiligheid. En aan het vermogen tot herstel na een overstroming.
Capaciteiten in de eerste laag van
MeerLaagsVeiligheid beperken de dreiging en kans op een overstroming. Door
ruimte te maken voor rivieren (inclusief
overloopgebieden) en door dijkophoging of -versterking. Capaciteiten in de
tweede laag beperken de blootstelling
en kwetsbaarheden. Dat bereiken we
door vitale infrastructuren en kwetsbare
objecten buiten overstroombare gebieden te bouwen en door waterbestendige
ontwerpen van woningen, bedrijven en
vitale sectoren (overstromingsrisicozonering; waterrobuuste inrichting;

Capaciteiten
Capaciteit is het vermogen om met
mensen, middelen en expertise binnen een bepaald gebied en voor een
bepaalde periode dreiging, blootstelling
en kwetsbaarheden te beperken. Dit zijn

Risicofactoren

Capaciteiten

Dreiging

Versterken en verhogen waterkering, buitendijkse berging
water, ruimte voor rivieren

Blootstelling

Aanleg boven blootstellingsniveau of verplaatsing
naar gebied zonder of met geringe blootstelling,
overlooppolders, waarschuwen en evacuatie

Kwetsbaarheden

Waterbestendig (ver)bouwen, overstromingsbestendige
evacuatieroutes, verplaatsen functies, afsluiten en
afschakelen

Gevolgen

Compartimentering, indammen domino-effecten
(afsluiten en afschakelen), redundantie, herstel
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beschermen vitale infrastructuur). De
derde laag richt zich op crisisbeheersing.
Door bij een dreigende overstroming te
waarschuwen en evacueren en kwetsbare groepen, objecten en infrastructuren
aanvullend te beschermen, bijvoorbeeld
door stroom af te schakelen.
Capaciteiten moeten in verhouding
staan tot de dreiging, blootstelling en
kwetsbaarheden in een gebied. Hoe groter de capaciteiten om dreiging, blootstelling en kwetsbaarheden te beperken,
hoe kleiner de gevolgen.

Schade milieu,
natuur, landschap

Schade
cultureel
erfgoed

Slachtoffers en
getroffenen

Gevolgen

Directe en indirecte
economische
schade

Schade vitale
infrastructuren

Angst, woede en
verlies vertrouwen
maatschappij

Figuur 4: Gevolgen van een overstroming

Gevolgen
Gevolgen verwijzen naar de schade
aan belangen die door blootstelling aan
water veroorzaakt wordt. Wat moeten we
weten over de gevolgen?
-- Type schade
-- Mate van schade
-- Duur van schade
Schade hangt af van de mate van blootstelling en de waarde en kwetsbaarheid
van het blootgestelde. Mensen en dieren
kunnen sterven. Huizen en auto’s verliezen hun waarde. In chemische bedrijven
kunnen ecologisch schadelijke stoffen
vrijkomen. En ook zonder blootstelling zijn
er gevolgen, zoals het stopzetten van
bedrijven of vitale sectoren vanwege een
dreiging.
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Informatiepreparatie overstromingsrisico’s
en domino-effecten gaat over de juiste
informatie op het juiste moment bij de
juiste beslissers om adequaat te handelen
en communiceren. Bij een (dreigende)
overstroming is informatie nodig om een
inschatting te maken van de mate waarin vitale belangen worden geschaad
(vitale belangen nationaal en regionaal).
Deze belangen zijn verweven: een verwijtbare inbreuk op de fysieke belangen
kan de sociale en politieke stabiliteit
onder druk zetten.
Territoriale belangen
-- De oppervlakte die voor een bepaalde duur niet kan worden gebruikt door
blootstelling aan water.

Fysieke belangen
-- Het aantal slachtoffers (doden, ernstig
gewonden, chronisch zieken) door
directe of indirecte effecten van een
overstroming. Ook getroffen veestapel.
-- Aantal personen dat lijdt door gebrek
aan primaire levensbehoeften zoals
eten, drinken, onderdak, warmte,
persoonlijke hygiëne, mobiliteit en veiligheid voor een bepaalde duur.

-- Indirecte schade door productiestilstand, uitval vraag en gederfde
inkomsten. Ook bij de toeleveranciers
en afnemers in de keten.
-- Kosten van bestrijding, hulpverlening
en herstel.
-- Aantasting van de vitaliteit van de
economie: daling bedrijvigheid en
inkomen en toename werkloosheid.
Ecologische belangen
-- Schade aan milieu en natuur door
onder meer chemische en biologische vervuiling van water en bodem.
Bijvoorbeeld weidevogels die zich
niet meer op een natuurlijke manier in
stand kunnen houden.

Sociale en politieke stabiliteit
-- Verstoring van het dagelijks leven door
uitval van maatschappelijke functies
voor een bepaalde duur (zoals sluiting
van winkels, scholen, werk) door blootstelling aan water of uitval van één of
meerdere vitale sectoren.
-- Gevoelens van angst, woede, paniek
en gelatenheid. Protesten, demonstraties en verstoringen van de openbare
orde als gevolg van verwijtbaar optreden. Bijvoorbeeld door onwetendheid
over risico’s, niet tijdig of correct waarschuwen of een (achteraf) onterecht
gebleken evacuatie.
-- Schade aan cultureel erfgoed.

Om risicobeheersing en crisisbeheersing
optimaal te richten is informatie nodig
over bestuurlijke prioriteiten. Bijvoorbeeld
de prioriteit om slachtoffers te voorkomen,
inclusief het redden van minder-zelfredzamen, en om continuïteit van vitale sectoren te managen, zodat het gebied met
domino-effecten beperkt en leefbaar blijft.

Economische belangen
-- Directe economische schade bij particulieren en bedrijven zoals herstelkosten van woningen en inboedels,
bedrijfspanden, voorraden en voertuigen. Kosten van gezondheidszorg en
arbeidsongeschiktheid.
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Begrippenkader
overstromingsrisico’s

Een optimale respons vraagt om inzicht
in de overstromingsrisico’s. Operationeel
leiders en bestuurders moeten zich vooraf
de vraag stellen: welke waterdiepte is
waar te verwachten? Welke mensen
en bedrijven worden blootgesteld? Wat
zijn de kwetsbaarheden? Welke directe gevolgen zijn te verwachten? Door
blootstelling van vitale sectoren, vitale
kwetsbaarheden en gevolgen van uitval
te bepalen, komen domino-effecten in
beeld die maatschappelijk ontwrichtend
kunnen zijn. Zonder elektriciteit, gas, drinkwater, transport, communicatie, voedsel
of geld ligt het maatschappelijk verkeer
plat en worden gebieden onleefbaar.
Belang van vitale infrastructuur
De gevolgen van een overstroming kunnen groot zijn. Uitval van vitale infrastructuur kan zorgen voor maatschappelijke
ontwrichting binnen en buiten het overstroomde gebied. De vitale infrastructuur
bestaat in ons land uit twaalf sectoren
(zie bijlage 8.1.). Die infrastructuur is ook
nodig voor de rampenbestrijding en zal
moeten worden hersteld voordat overige
maatschappelijke functies zich kunnen
herstellen.
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Oorzaken uitval
Een vitale sector kan uitvallen door blootstelling aan water, maar ook door andere
externe factoren, zoals extreem weer of
terrorisme. Dan zijn er nog de menselijke
fouten, ongelukken en storingen. Een
sector kan eveneens (deels) uitvallen
doordat een andere sector uitvalt.

Hoe bepaal je de gevolgen?
Om de directe en indirecte gevolgen
van een overstroming te bepalen is een
stappenplan nodig:
1. Bepaal of een locatie met vitale
infrastructuur wordt bedreigd door
blootstelling aan water
2. Bepaal de mate van blootstelling
3. Bepaal eerst de directe gevolgen van
blootstelling per sector en daarna de
domino-effecten binnen en buiten het
gebied

1.
Dreiging van
blootstelling

Locatie met vitale
infrastructuur

4. Bepaal de mate van maatschappelijke ontwrichting (onbereikbaar, onleefbaar en onveilig).
Voor elke sector moet dus bekend zijn
welke onderdelen bij welke waterstand
uitvallen. En wat de gevolgen daarvan
zijn.

2.
Mate van
blootstelling
aan water

3.
Gevolgen voor
blootgestelde
vitale sectoren

0 - 0,2 m

Energie

0,2 - 0,5 m

Drinkwater

0,5 - 0,8 m

Transport

0,5 - 2,0 m

ICT/telecom

2,0 - 5,0 m

Waterkeren

> 5,0 m

Openbare Orde en
Veiligheid (OOV)
....
afhankelijkheden

Figuur 6: Vaststellen maatschappelijke ontwrichting
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4.
Maatschappelijke
ontwrichting

onbereikbaar,
onleefbaar,
onveilig

Figuur 7: Voorbeeld van belangrijke afhankelijkheden tussen 6 vitale sectoren

Afhankelijkheden sectoren en dominoeffecten
Als we de afhankelijkheden tussen sectoren kennen kunnen we uitvalscenario’s
genereren en evalueren. Dit zijn chrono-

logische beschrijvingen van uitval van de
voorziening van elektriciteit, gas, drinkwater, ICT/telecom en transport en effect op
maatschappelijke ontwrichting.
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Uitval heeft allerlei domino-effecten. Weten we welke dat zijn, dan weten we ook wat
dit betekent voor leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid.

Figuur 8. Effecten op maatschappelijke ontwrichting
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Deze mindmaps met domino-effecten zijn
te gebruiken:
-- Om uitvalscenario’s te genereren en te
evalueren tijdens crisisbeheersing
-- Om te bepalen welke kennis van vitale
sectoren nodig is om de gevolgen van
overstromingen te begrijpen
-- Om mensen op te leiden over mogelijke
domino-effecten van overstromingen
-- Om scenario’s voor oefeningen te
ontwikkelen
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Mate van afhankelijkheid
Sommige sectoren zorgen bij uitval voor
meer domino-effecten en maatschappelijke ontwrichting dan andere. Veel
sectoren zijn bijvoorbeeld afhankelijk van
elektriciteit. Staat het water meer dan 50
cm hoog, dan valt de stroomvoorziening
in wijken en huizen uit. Vallen schakelkasten met een netwerkfunctie uit, dan kan
de stroomuitval zich verspreiden naar
andere gebieden. Polder- en boezemgemalen voeren dan mogelijk geen water
meer af. Als ICT en telecom en wegen
uitvallen kunnen hulpdiensten niet meer
goed opereren.

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier, Martin van Lokven.
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Informatiepreparatie
op orde

Informatiepreparatie gaat over optimaal informatiemanagement en betere
besluitvorming. Over de juiste informatie
hebben, delen, combineren, interpreteren en gebruiken. Die informatie kan
voor een deel worden voorbereid in de
koude situatie (fase risicobeheersing). Het
vergroot het zicht op de specifieke risico’s
en kwetsbaarheden in een gebied. In
de warme situatie (fase crisisbeheersing)
verandert de informatie over dreiging

en blootstelling gedurende het incident.
In deze fase is daarom naast voorbereide informatie ook ‘real-time intelligence’ nodig voor het nemen van kritieke
beslissingen. Om voor crisisbeheersing te
bepalen welke informatie gedeeld moet
worden moet duidelijk zijn: 1) wat kritieke
beslissingen zijn, 2) wie welke informatie
kan uitwisselen en 3) hoe informatie te
ontsluiten is.

Besluitvormings
proces
Gevolg
beperken
Doelen en
criteria

Besluit
strategie

Kritieke
beslissingen

Scenario’s en
strategieen formuleren

Informatie
en advies

Informatie
behoeften

Informatie
duiden

Vragen

Informatie
verzamel plan

Queries

Gegevens
combineren

Informatie
systeem

Informatiemanagement
proces
Figuur 9. Besluitvorming en informatiemanagement
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Figuur 10. Voorbeeld van gewenste en ongewenste uitkomsten

Kritieke beslissingen
De besluitvorming direct voor en tijdens
een overstroming is onder tijdsdruk, in onzekerheid en stress. Wat gaan we doen:
opschalen, waarschuwen, evacueren,
hulp inroepen, afschakelen van vitale infrastructuur? Beslissers lopen hierbij steeds
tegen dilemma’s en onzekerheden op.

Evacueren
Een juiste evacuatie beslissing, is geen
garantie voor een gewenste uitkomst. De
uitkomst wordt bepaald door de keuze
voor een optie (b.v. evacueren) en door
de toestand die wel of niet zal optreden
(wel of geen overstroming en wel of geen
ernstige gevolgen). Bij het evacuatie
besluit is nog niet duidelijk of de overstroming zal gaan plaatsvinden. In het beste
geval is er een verwachting. Een adviseur
uit de waterkolom schat op basis van
‘real-time intelligence’ de overstromingskans, de locatie en het moment in. Met
voorbereide informatie over kwetsbaarheden in het gebied worden gevolgen

Dilemma’s en onzekerheden
Bij de beslissing ‘wel of niet evacueren’
of de beslissing ‘horizontaal of verticaal
evacueren’ krijgt de beslisser te maken
met onzekerheden. Informatie preparatie kan deze onzekerheid voor een deel
beperken.
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Verticaal of horizontaal evacueren
Het doel van evacuatie is zo veel mogelijk mensen en waardevolle objecten in
veiligheid brengen in de beschikbare tijd.
Wat moeten we weten om te beslissen
over verticaal of horizontaal evacueren?
-- de beschikbare tijd en vereiste tijd
voor evacuatie,
-- de locatie en hoogte van verticale
vluchtplekken
-- de vereiste en beschikbare wegcapaciteit

Tijd tot
blootstelling

Verwachte
waterstand

Weg
capaciteit

Leefbaarheid
vluchtplek bij
langdurige
blootstelling

Maatschappelijke verstoring
bij geen
overstroming

Verticaal
evacueren

Evacueren is een tijdelijke oplossing. De
leefbaarheid van de verticale vluchtplek
is erg laag bij een langdurige blootstelling. Het is vooral een manier om de
redtijd te verlengen. Als er toch geen
overstroming plaats vindt, is de maatschappelijke verstoring minder.

Te kort voor
horizontaal
evacueren

Lager dan
verticale
vluchtplekken

wegcapaciteit is
onvoldoende

Laag

Laag

Horizonaal
evacueren

en domino effecten ingeschat. Als de
kans en impact laag worden ingeschat,
dan beslist men niet te evacueren. Deze
inschatting kan veranderen in de tijd
als aanvullende informatie beschikbaar
komt. Niet evacueren kan gewenst zijn als
de schade als gevolg van een evacuatie van een ziekenhuis groter is, dan
de gevolgen van een overstroming met
een geringe waterdiepte. Als informatie beschikbaar komt dat door domino
effecten van een overstroming buiten het
gebied het ziekenhuis onleefbaar wordt,
kan evacueren gewenst zijn.
Bij informatiepreparatie stellen we vast
welke voorbereide en real-time informatie
op welke manier wordt uitgewisseld voor
het inschatten van kans en impact.

Lang
genoeg voor
horizontaal
evacueren

Hoger dan
verticale
vluchtplekken

wegcapaciteit is
voldoende

Matig

Hoog
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Snelheid en grondigheid
Hoe sneller de informatievoorziening en
hoe beter de interpretatie van de beschikbare informatie, hoe meer tijd voor
advies, besluitvorming en uitvoering van
maatregelen (b.v. duur evacuatie). Snelheid en grondigheid moeten in balans
zijn. Informatie over snelheden en tijden
dragen hieraan bij.
Gegevens, informatie en advies
Informatiepreparatie gaat dus verder dan
gegevens over de overstromingsdreiging,
blootstelling, kwetsbaarheden en gevolgen hebben en delen. Er is ook capaciteit
nodig om die informatie te combineren,
interpreteren en verwerken tot een advies
aan bestuurders en burgers. Bij een grote
overstroming zullen zelfredzame mensen
zichzelf en elkaar in veiligheid moeten
brengen. Door (inter)actief te informeren
kunnen burgers een gefundeerd besluit
nemen.
Informatiepreparatie op orde
De informatiepreparatie klopt als alle
leden van crisisteams de voor hen vereiste informatie correct en snel kunnen
combineren, interpreteren en verwerken
tot bruikbare adviezen of besluiten.
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Bron: Rijkswaterstaat
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5

Informatieuitwisseling

De voorziening van vitale producten en
diensten is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen private partijen en overheden. De onderlinge informatiestromen
moeten dus op elkaar zijn afgestemd. Er
moeten aanspreekpunten zijn. De informatiepreparatie is op orde als iedereen
in operationele, tactische en strategische
crisisteams weet welke informatie nodig
is. En waar die te halen is.

5.1 Met wie uitwisselen?
Wie betrek je allemaal bij de bestrijding
van een ramp? Dat hangt af van het
type ramp, de omvang, de directe
gevolgen en de domino-effecten. Bij
een bovenregionaal incident vervult de
veiligheidsregio van het brongebied de
rol van coördinerende regio. Deze is ook
verantwoordelijk voor afstemming en
communicatie. De crisisteams, gesteund
door schema’s van domino-effecten
en bestuurlijke netwerkkaarten (BNK),
bepalen wie betrokken moeten worden.
De taken en verantwoordelijkheden in
de algemene en waterkolom staan in de
BNK oppervlaktewater en waterkering.
Voor stroomuitval hebben we de BNK
elektriciteit en gas. Ook op operationeel
niveau is een netwerkanalyse nodig.
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5.2 Wat uitwisselen?
De informatie behoefte hangt ook af
van welke beslissingen op een bepaald
moment moeten vallen. Tijdens de
beeldvormingsfase in een multidisciplinair
overleg kan er sprake zijn van een gebrek
aan informatie of van een gigantische
hoeveelheid ongestructureerde informatie over domino effecten (zie Bijlage 8.3).
Informatieuitwisseling haalt de knelpunten
en prioriteiten boven water, gevolgd door
beslissing en actie.
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6

Informatie ontsluiten
en gebruiken

De informatiepreparatie is op orde als
deze aansluit bij netcentrisch werken
(Referentie kader netcentrisch werken).
Leden van crisisteams weten dan hoe
zij voorbereide en real-time informatie
kunnen verzamelen, interpreteren en
verwerken tot een multidisciplinair advies
aan operationele beslissers en bestuurders. Ook de liaisons vitaal (Profiel liaison
vitaal).

de real-time informatie over dreiging en
blootstelling en de voorbereide informatie over kwetsbaarheden, gevolgen en
capaciteiten. Welke gebieden worden
mogelijk blootgesteld aan water? Hoeveel mensen bevinden zich in dit gebied?
Hoeveel daarvan zijn verminderd zelfredzaam? Welke grote groepen mensen
hebben een aanvullende hulpvraag

Beeld overige
partners

Beeld vitale
sectoren

Beeld
bevolkingszorg

Beeld politie

Beeld
geneeskundige zorg

Beeld brandweer

Beeld RBT, ROT,
Copi

Multidisciplinair beeld

Figuur 11. Multidisciplinair beeld netcentrisch werken

6.1 Multidisciplinair beeld
Voorbereide en real-time informatie wordt
voor een overleg met andere teams
afgestemd en liefst grafisch gedeeld,
bijvoorbeeld via het Landelijk Crisis
Management Systeem (LCMS).
De betrokken disciplines analyseren
vanuit de eigen verantwoordelijkheid
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(zoals hotels, verzorgtehuizen en ziekenhuizen)? Waar is cultureel erfgoed?
Welke wegen en energienetwerken lopen
gevaar? De resultaten worden geplot in
monodisciplinaire preparatieve of interactieve kaartlagen en onderdelen van
het tekstplot. De duiding hiervan en de
interpretatie van onderlinge afhanke-lijkheden gebeurt tijdens het multidisciplinaire overleg.

6.2 Tekstplot

-- Tijdlijnvisualisaties kunnen snel inzicht
geven in de situatie:
-- Tijd tot grootste overstromingskans
-- Tijd tussen doorbraak en blootstelling
van een dorp of stad
-- Besluitvormingstijd
-- Waarschuwingstijd burgers, bedrijven
en vitale sectoren
-- Reactietijd en evacuatietijd burgers en
vitale sectoren.

Informatie waarbij locatiegegevens minder belangrijk zijn kan tekstueel worden
weergegeven. Het tekstplot is te verdelen
in verschillende thema’s (kolommen) en
bevindingen uit beeld-, oordeels-, en
besluitvormingsfase (rijen). Door real-time
informatie met voorbereide informatie te
combineren kunnen experts de onderstaande grootheden inschatten:

6.3 Geografische plot

-- Kans op een overstromingscenario
-- Aantal blootgestelde mensen bij
scenario’s
-- Aantal blootgestelde niet-zelfredzamen
-- Aantal vitale sectoren die uitvallen

Figuur 12. Typen kaartlagen in geografische plot
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Belangrijke locatiegerelateerde informatie wordt op kaarten weergegeven. De
geografische plot bestaat uit verschillende typen kaartlagen.

Ondergrondlaag
De ondergrond is standaardkaartmateriaal waarop de andere lagen worden geprojecteerd, zoals ANDES-2000, TOP10NL,
Luchtfoto, TOP25Raster, BRT.
Thematische laag
De thematische kaartlagen vormen de
meest uitgebreide verzameling. Afhankelijk van het type incident gebruikt men
verschillende thematische lagen (zie Bijlage 8.4). Een aantal kaartlagen staat in de
risicokaart of kan via een centraal loket
worden opgevraagd (PDOK kaarten). In
de bijlage worden de kaartlagen voor
vitale infrastructuur nader beschreven (zie
Bijlagen 8.6 t/m 8.12).

Risico beheersing

Preparatieve laag
Preparatieve kaarten worden gebruikt in
de fase van risicobeheersing en crisisbeheersing. Preparatieve kaarten tonen de
dreiging, blootstelling, kwetsbaarheden,
gevolgen en capaciteiten voor bepaalde gebieden en thema’s. Ondergrond en
themalagen kunnen we stapelen. Door
thematische kaarten te combineren en
interpreteren ontstaan preparatieve kaarten. Combineren we de kaartlaag met
overstromingsrisicozones met kaartlagen
van vitale sectoren, zoals elektriciteit, dan
kunnen experts een schatting maken van
de uitval. Dat geldt ook voor de andere themalagen, zoals milieugevaarlijke
bedrijven.

Crisisbeheersing

Figuur 13. Maken en gebruiken van preparatieve kaartlagen
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De kaartlagen zijn nuttig voor risicocommunicatie. Combineren we de informatie
op de kaartlagen met postcodes, dan
weten we precies welke burgers, bedrijven en vitale sectoren het eerst moeten
worden geïnformeerd.

snel een beeld gevormd kan worden
van domino-effecten (figuur 7 en 8) en
mate van maatschappelijke ontwrichting
beoordeeld kan worden.

6.5 Zoekopdracht

Interactieve laag
Kaartlagen dienen vooral ook voor
crisisbeheersing. Informatie die tijdens
een incident verandert kan worden
weergegeven op interactieve kaartlagen
(zie Bijlage 8.5). Als we interactieve en
preparatieve en themalagen combineren kunnen we snel de echte prioriteiten
bepalen: real-time intelligence.

Het doel van informatiepreparatie en
netcentrisch werken is betere beeldvorming tijdens het besluitvormingsproces.
De informatiepreparatie is op orde als
de geografische plot en tekstplot voor,
tijdens en na de beeldvormingsfase
geschikt zijn om informatie uit te wisselen,
zodat we snel onderstaande vragen kunnen beantwoorden (er zijn natuurlijk nog
veel meer vragen):

6.4 Belangrijke kaartlagen
1. Ondergrondlaag, bestuurlijke grenzen
en postcodes
2. Watersysteem, keringen, overstromingskansen, hoogteprofiel
3. Overstromingsrisicozones (diepte en
kans) en vluchtplekken
4. Overstromingsscenario’s
5. Grondgebruik
6. Aantal (niet-zelfredzame) mensen in
gebied
7. Preparatieve kaartlagen vitale infrastructuren
De preparatieve kaartlagen van vitale
infrastructuren zijn nog onvoldoende beschikbaar. In de bijlagen 8.6 t/m 8.12 worden de objecten en netwerken beschreven waarvan de kwetsbaarheid bepaald
zou moeten worden. Het is van belang
dat op basis van preparatieve kaartlagen
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-- Waar is de kans op een overstroming
het grootst?
-- Welke gebieden blijven droog en
welke niet?
-- Welke regio’s, gemeentes, waterschappen en provincies zijn betrokken?
-- Wat is het meest waarschijnlijke en
ernstige scenario?
-- Aan welke waterdiepte worden gebieden blootgesteld?
-- Wie en wat bevindt zich in het door
blootstelling bedreigde gebied?
-- Hoeveel van deze mensen zijn
niet-zelfredzaam?
-- Hoeveel mensen zullen niet evacueren?
-- Welke vitale sectoren bevinden zich in
het blootgestelde gebied?
-- Welke vitale sectoren vallen uit?

-- Hoeveel mensen en dieren krijgen te
maken met uitval?
-- Welke gebieden blijven leefbaar en
welke niet?
-- Welke bedrijven met milieugevaarlijke
stoffen worden een probleem bij een
overstroming?
Hierbij moet de vereiste tijd om vragen
en antwoorden uit te wisselen niet langer
zijn dan de beschikbare tijd. Mensen en
organisaties moeten tijdig gewaarschuwd
worden om veiligheidsmaatregelen te
kunnen treffen.
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7

Visie versterking
informatiepreparatie

De afgelopen jaren groeit de hoeveelheid informatie exponentieel, net als het
aantal manieren om die te ontsluiten. Dat
heeft ook gevolgen voor de capaciteit
om informatie te verwerken voor risico- en
crisisbeheersing. Een complexe zaak, met
zo veel partijen en informatiestromen.

de juiste kanalen? Wordt de informatie op
tijd geduid en gebruikt? Op deze manier
krijgen we ook inzicht in de meerwaarde
voor besluitvorming, risico- en crisiscommunicatie. En weten we of er wettelijke,
organisatorische, personele of technische
aanpassingen nodig zijn om de informatievoorziening op orde te brengen.

Het is belangrijk de informatievoorziening goed te richten, in te richten en te
verrichten. Het in dit boekje geschetste
kader voor informatiepreparatie dient
om informatiestromen op overstromingsrisico’s en domino-effecten (in) te richten
voor een integrale aanpak van waterveiligheid.

Informatiepreparatie is sterk als het
veiliger wordt. Dit vraagt om een aantal
transities:
1. Op orde brengen van het vermogen
tot delen van de juiste informatie voor
cruciale beslissingen voor risicoreductie
bij verschillende partners, liefst aan de

Het doel is om partijen eerder, sneller en
beter te voorzien van de juiste informatie
over overstromingsrisico’s en domino-effecten. Zodat iedereen de situatie beter
kan beoordelen en betere beslissingen
kan nemen bij risico- en crisisbeheersing.

hand van gebiedspecifieke casussen,
waarin met die partners en bronhouders
van informatie preparatieve kaarten
worden gemaakt (elektriciteit, wegen,
niet-zelfredzamen). Voor elke sector zou
bekend moeten zijn welke onderdelen
bij welke waterstand uitvallen en wat de

Willen we weten of onze informatiestromen kloppen, dan moeten we toetsen of
de feitelijke informatievoorziening adequaat en actueel is. Op basis van casussen gericht op risico- en crisisbeheersing
zullen we moeten nagaan in hoeverre
partijen de juiste informatie ook echt hebben, delen, combineren, interpreteren en
slim gebruiken.

gevolgen daarvan zijn. Deze kaarten kunnen vervolgens worden gebruikt voor de
inschatting van leefbaarheid en prioriteiten bij evacuatie.
2. Ontwikkelen en toepassen van modellen voor snelle duiding van preparatieve
informatie, zodat crisisteams snel inzicht
krijgen in domino-effecten als gevolg van
een overstroming en een goed beeld

Een toetsingskader dus. Wordt informatie
op tijd geleverd? Voldoet die aan de
gestelde kwaliteitseisen? Gebruiken we

kunnen opbouwen van gebieden die
niet meer leefbaar en veilig zijn.
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3. Ontwikkelen van interfaces die informatie-uitwisseling ondersteunen tussen
crisisteams in de algemene en functionele kolom en vitale sectoren. Interfaces
voor een informatieplatform waarin
actuele informatie direct dient voor snelle
besluitvorming op basis van een gedeeld
beeld.
4. Ontwikkelen van interfaces voor risico- en crisiscommunicatie met burgers
en bedrijven, die op postcodeniveau
adequate informatie geven over dreiging, blootstelling, kwetsbaarheden en
gevolgen, zoals uitval vitale diensten en
handelingsperspectieven.
5. Ontsluiten van nieuwe informatiebronnen (social media, interactieve websites)
en ontwikkelen van snelle interactienetwerken met burgers en NGO’s in aandachtsgebieden om risico- en crisisinformatie te delen.
6. Methoden en faciliteiten voor het trainen van veiligheidsprofessionals (bestuurders, operationeel leiders en bevelvoerders) door virtueel te experimenteren
en te oefenen met verschillende scenario’s in de fase voor, tijdens en na een
overstroming en te leren van ervaringen
elders.
7. Vergroten van de crisiscompetenties
van vitale partners, bedrijven, zorginstellingen, scholen en burgers door effectieve communicatie en games.
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8

Bijlagen

8.1 Vitale infrastructuren
De vitale infrastructuur in Nederland:
-- Energie: elektriciteits-, aardgas- en
olievoorziening
-- Telecommunicatie/ICT: vaste, mobiele
en internetdiensten, C2000, satelliet,
omroep
-- Drinkwater: drinkwatervoorziening
-- Voedsel: voedselvoorziening en -veiligheid
-- Gezondheid: spoedeisende gezondheidszorg, voorziening van medicijnen,
sera, vaccins, e.d.
-- Financieel: betalingsdiensten, uitkeringen
-- Keren en beheren oppervlaktewater:
beheer waterkwaliteit (waterzuivering)
en waterkwantiteit
-- Openbare orde en veiligheid: handhaving openbare orde en openbare
veiligheid
-- Rechtsorde: rechtshandhaving, juridische afhandeling
-- Openbaar bestuur: diplomatiek verkeer, overheidscommunicatie, defensie, Rijk, provincies en gemeenten
-- Transport: luchtvaart (Schiphol), zeescheepvaart (Rotterdam), rijkswegen,
rijkswaterwegen, spoorwegen, vitale
pijpleidingen
-- Chemische en nucleaire industrie:
productie, opslag en transport van
chemische en nucleaire materialen
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8.2 Checklist informatiepreparatie op orde

8.3 Beeldvorming risico’s vitale infrastructuur
Dreiging

Blootstelling

Kwetsbaarheden

Gevolgen

Oppervlakte
water

Waterpeil, Dijksterkte,
Kans overstroming,
Locatie

Overstromingsscenario
Stroom- en stijgsnelheid, Diepte water,
Bereik water, Duur

Gemalen polders,
boezem, riool en
zuiveringsinstallaties in
blootgesteld gebied

Slachtoffers,
Schade
Schade milieu,
Domino-effecten

Elektriciteit

Blootstelling aan
water, Kans uitval
elektriciteit

Uitvalscenario
elektriciteit
Bereik stroomuitval
Duur stroomuitval

Aanwezige
schakelstations,
transformatorhuisjes
en verdeelkasten in
blootgesteld gebied

Slachtoffers, Schade
Leefbaarheid,
Veiligheid, Onrust

ICT/telecom

Blootstelling aan
water en stroomuitval
Kans uitval ICT/
telecom

Uitvalscenario
ICT/telecom
Bereik ICT/telecom
uitval, Duur uitval

Rampenzenders,
zendmasten,
datacentra, C2000 in
blootgesteld gebied

Slachtoffers, Schade
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Veiligheid, Onrust

Transport

Blootstelling water
en/of uitval
elektriciteit, ICT/
telecom, Kans uitval
begaanbaarheid
wegen en bereikbaarheid gebieden

Uitvalscenario
wegen, vaarwegen,
spoorwegen.
Omvang uitval. Mate
van begaanbaarheid
wegen en
bereikbaarheid
gebieden. Duur

Tunnels, aquaducten,
toegangswegen,
diepgelegen wegen
in blootgesteld
gebied.

Onbegaanbaarheid
en onbereikbaarheid
Leefbaarheid,
Veiligheid, Uitval hulp
en bevoorrading
voedsel, drinkwater,
medicijnen, Onrust

Gas

Blootstelling water
en/of uitval
elektriciteit, ICT/
telecom, transport
Kans uitval
gasvoorziening.

Uitvalscenario
gasvoorziening,
Bereik, mate en duur
uitval gasvoorziening

Regionale distributiestations, transportleidingen, compressorstations, meet- en
regelstations in
blootgestelde
gebied Veiligheid
eigen personeel

Leefbaarheid in
gebied

Drinkwater

Blootstelling water
en/of uitval
elektriciteit, ICT/
telecom, transport
Kans uitval drinkwatervoorziening

Uitvalscenario
drinkwater
Bereik, mate en duur
uitval drinkwater

Drinkwaterbronnen
en pompstations in
gebied dat is
blootgesteld aan
water en uitval
elektriciteit
Veiligheid eigen
personeel

Leefbaarheid in
gebied

Bevolking

Overstroming en uitval
stroom, ICT/telecom,
transport, gas,drinkwater Handhaving
openbare orde

Per regio, gemeente,
wijk, straat welke
scenario’s kunnen
optreden

Ziekenhuizen en
verzorgtehuizen,
Personeel hulpdiensten, Personeel vitale
sectoren

Slachtoffers
Getroffen
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8.4 Thematische kaartlagen
Informatie

Beschikbare kaart

Hoogteprofiel van Nederland
25-metergrid met hoogte-informatie

Actueel hoogtebestand Nederland

Overstromingsgevoeligheid
Waterdiepte per locatie met een bepaalde
kans van optreden

Risicokaart
VNK (RWS)
ROR (RWS)

Bevolkingsdichtheid en samenstelling
Aantal mensen per 100m2
Aantal per leeftijdscategorie

CBS Bevolkingskernen
CBS Vierkanten 100m2

Grondgebruik
Wonen, commercieel, cultuur, industrie,
landbouw, veeteelt, natuur, oppervlaktewater

BBG (Bestand Bodem Gebruik)
Agrarisch Areaal Nederland
Cultuurhistorisch GIS, Beschermde
Natuurmonumenten, Natura2000

Vitale infrastructuur
Waterkeringen, drinkwater, transport, elektriciteit, gas, ICT/telecom, drinkwater, OOV

Coördinaten van feitelijke blootstelling per tijdsinterval

Gevaarlijke objecten
Milieugevaarlijke bedrijven per stofgroep (BRZO)

Risicokaart

Objecten met veel minder- en niet-zelfredzamen: zoals verzorgtehuizen, ziekenhuizen,
scholen, kinderdagverblijven, gevangenissen,
basisscholen

Deels in risicokaart

Geografische grenzen
Provincie, veiligheidsregio’s, gemeente,
waterschap, verzorgingsgebieden, buurt, wijk,
straat, huis of postcodegebied

Bestuurlijke grenzen
CBS Wijken en buurten
Kadastrale Kaart
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8.5 Interactieve kaartlagen
Informatie sterk afhankelijk van verloop incident en dynamische informatiebehoeften.
Informatie

Kaartlaag

Locaties met grote
overstromingskansen

Coördinaten van mogelijke doorbraak-/overstromingslocaties met kans inschatting per locatie

Overstromingsscenario’s

Coördinaten met waterdiepte, stroom en stijgsnelheden per tijdsinterval (lizardsimulatie)

Uitvalscenario’s vitaal

Coördinaten waar vitale sectoren kunnen uitvallen
per tijdsinterval

Leefbaarheid

Coördinaten met oordeel over leefbaarheid per
tijdsinterval

Satellietbeelden
overstroming

Coördinaten van feitelijke blootstelling per tijdsinterval

Opvanglocaties

Coördinaten van opvang-locaties

Slachtoffers en
getroffenen

Coördinaten met mensen met hulpbehoefte per
tijdsinterval

Schade

Coördinaten met schade-inschatting

Herstelbehoeften

Coördinaten met inschatting herstelcategorie per
tijdsinterval

8.6 Thema Elektriciteit

2. Uitval als gevolg van kortsluiting of
schade aan een deel van het netwerk.
De schakelstations, transformatorhuisjes en laagspanningverdeelkasten zijn
hiervoor gevoeliger dan de verbindingen ondergronds en hoog boven het
maaiveld.
3. Uitval van elektriciteitscentrales door
directe schade aan de centrales,
maar ook door bijvoorbeeld gebrek
aan brandstof (o.a. aardgas). Bij uitval
van (te veel) centrales kan er tekort

Kwetsbaarheid voor overstroming
Bij overstromingen kan de elektriciteit
binnen en buiten het getroffen gebied
uitvallen.
1. Uitval als gevolg van (tijdelijke) afschakeling van het netwerk om extra schade door kortsluiting en elektrocutie te
voorkomen.
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ontstaan, waardoor de stroomvoorziening volledig uitvalt. Bij het regionale
transport- en distributienetwerk gaat
het om veel kwetsbare objecten die
tegelijkertijd onder water lopen en
uitvallen.
Regionaal
Regionaal Transport- en Distributienetnet
HS (MS) (regionale netbeheerders)
Regionaal transport vindt plaats via een
50 kV- of 25 kV-net. In schakelstations
brengen grote transformatoren de spanning omlaag voor regionale distributie.
Het Distributienet voedt de transformatorhuisjes, waar de spanning wordt getransformeerd naar laagspanning (400/230 V).
Regionaal Distributienet LS (regionale
netbeheerders)
Het laagspanningdistributienet (400/230
V) bestaat uit laagspanningskabels
en laagspanningsverdeelkasten. Het
laagspanningdistributienet verzorgt de
distributie van de transformatorhuisjes
naar de huis- en bedrijfsaansluitingen
(meterkasten).

zelfopwekkers te installeren, zoals zonnepanelen of windmolens.
Informatie
Alliander weet nog niet bij welke waterdiepte assets uitvallen. Uitval hangt af
van de hoogte van de assets t.a.v NAP.
Alliander heeft de locaties en hoogtes
van HS-/MS-elektriciteitsstations. In combinatie met overstromingsgevoeligheidskaarten (risicobeheersing) en overstromingsscenario’s (crisisbeheersing) kan de
mate van blootstelling van assets worden
bepaald. Met kennis over blootstelling en
kwetsbaarheid van onderdelen kan uitval
worden bepaald. Hieronder de dieptes
en hoogtes van assets:
Standaarddieptes HSkabels (50kV en
hoger):
-- In openbare gronden 1,10 m
-- In weilanden 1,30 m

Installaties (individuele afnemers)
Bij huishoudens en bedrijven eindigt de
verantwoordelijkheid van de netbeheerder in de meterkast of het inkoopstation.
Het elektriciteitsnetwerk daarachter wordt
door de gebruiker beheerd. Huishoudens
en (kleinere) bedrijven kunnen er ook
voor kiezen om geen of minder gebruik te
maken van het laagspanningsnet, maar
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Standaarddieptes van kabels/leidingen:
-- 0,70 m voor middenspanningskabels
-- 0,60 m voor laagspanningskabels
-- 0,50 m voor openbare verlichtingskabels
-- 0,60 m voor informatie(koper)kabels
-- 0,60 m voor coaxkabel en glasvezelbuis
-- 0,90 m voor waterleidingen
Format
Informatie over de geografische locatie
van assests kan worden aangeleverd als
geodatabase (gdb) of shapefile (shp).

8.7 Thema Gas
Kwetsbaarheid voor overstroming
Bij overstromingen kan de gasvoorziening
binnen en buiten het getroffen gebied
uitvallen.
1. Uitval van compressorstations en meeten regelstations in het hogedruknet.
Deze zijn op maaiveldniveau geplaatst
en dus kwetsbaar voor uitval bij overstromingen. Dit kan leiden tot schade
(drukverlies).
2. Uitval van (nieuwe) compressoren.
Sommige compressoren worden
aangedreven door elektriciteit en zijn
daarmee afhankelijk van het elektriciteitsnetwerk.
3. Uitval van elektronische afsluiters in
het hogedruknet. Bij hoogwater zal
de elektronische afsluiting mogelijk
niet meer werken, zodat ongewenste
uitstroom van gas niet kan worden
gestopt. Een dergelijke uitval kan
betekenen dat bijvoorbeeld een
aanvoerleiding van een grote fabriek
handmatig moet worden bediend.
Voor functies van bovenregionaal belang
zijn mogelijk aanvullende analyses nodig
(bijvoorbeeld aardgaswinning Groningen).
Vooral de regionale aardgas(distributie)
stations en transportleidingen zijn kwetsbaar. Als er 1 meter water boven een leiding met 0,1 bar gasdruk staat is de kans
groot dat er water in de leidingen dringt.
De leiding liggen vaak 0,7 m onder de
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grond. Bij meer dan 30 centimeter water
op straat is er kans dat water in de gasleidingen (lage druk) loopt en daarmee een
waterslot veroorzaakt. Het gevolg is dat je
het gas niet meer bij de huishoudens in het
betreffende gebied krijgt. Wanneer het
leidingnetwerk goed volgelopen is, kan
het als afgeschreven worden beschouwd.
Als het gasnetwerk in een gebied niet
meer functioneert duurt het lang voordat
het systeem weer op orde is, omdat je elk
huis moet controleren.
Het systeem
Producenten en leveranciers van aardgas zijn losgekoppeld. GasTransportService van de Gasunie is verantwoordelijk
voor het hogedruknet. Het beheer en
transport op regionaal niveau zijn belegd
bij de regionale netbeheerders (bijvoorbeeld Alliander).
De gasinfrastructuur kent twee transportnetten:
1. Landelijk Transportnet (Gasunie) onder
hoge druk (HD 40-80 bar)
Nederland produceert twee gaskwaliteiten en heeft daarom twee hogedruk-gastransportnetten: transportnet
voor laagcalorisch en hoogcalorisch
gas.
2. De regionale distributienetwerken
bestaan uit ringvormige HD-netten
(< 20 bar) en fijnmazige LD-netwerken
(< 1 bar) die ervoor zorgen dat het gas
wordt afgeleverd bij de eindgebruikers
(huishoudens en bedrijven).

Informatie
Alliander weet nog niet bij welke waterdiepte assets uitvallen. Alliander heeft
de locaties en dieptes van gasleidingen.
In combinatie met overstromingsgevoeligheidskaarten (risicobeheersing) en
overstromingsscenario’s (crisisbeheersing) kan de mate van blootstelling van
assets worden bepaald. Met kennis over
de blootstelling en kwetsbaarheid van
onderdelen kan uitval worden bepaald.
Hieronder de dieptes en hoogtes van
assets:

Drinkwaterwinning en pompstations hebben vaak onvoldoende capaciteit en zijn
onvoldoende met elkaar verbonden om
grootschalige uitval onderling te kunnen
opvangen.

Standaarddieptes van kabels/leidingen:
-- 0,70 m voor gasdistributienet t/m 1 bar
-- 0,90 m voor gastransportnet boven
1 bar
Format
Informatie kan worden aangeleverd als
geodatabase (gdb) of shapefile (shp).

8.8 Thema Drinkwater
Kwetsbaarheid voor overstroming
Bij overstromingen kan de drinkwatervoorziening binnen en buiten het getroffen
gebied uitvallen.
Kwetsbare objecten in het systeem zijn:
-- 0,70 m voor gasdistributienet t/m 1 bar
-- Drinkwaterbronnen in gebieden die
drinkwater bereiden uit oppervlaktewater
-- Pompstations, inclusief de stroomvoorziening
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Het uitvallen van het drinkwatersysteem
kan drie oorzaken hebben:
1. Bij uitval van elektriciteit werken de
pompen van pompstations en waterwinningen niet. Noodstroomvoorzieningen moeten dan elektriciteit leveren.
2. Bij een beschadiging aan het drinkwaterstelsel kan de druk wegvallen,
waardoor geen water meer kan worden geleverd. Het drinkwaterstelsel ligt
onder de grond en is in principe weinig
kwetsbaar voor een overstroming, mits
de druk op het systeem blijft staan.
3. Bij een overstroming kunnen de drinkwaterbronnen (in geval van oppervlaktewater) of transportleidingen (in
geval van beschadiging) verontreinigd
raken. Dan is drinkwaterlevering via
het drinkwatersysteem niet meer mogelijk. Mensen kunnen slechts zeer kort
zonder drinkwater: gezonde volwassenen enkele dagen.
Het systeem
Het drinkwatersysteem bestaat uit de
volgende onderdelen:
1. Drinkwaterwinning
Plek waar water uit de ondergrond of
uit rivieren wordt gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit.

2. Spaarbekken
Water dat nog niet gezuiverd is wordt
tijdelijk gebufferd in een spaarbekken.
3. Pompstations
Om het drinkwater naar de afnemers te
krijgen moet het onder voldoende druk
worden gebracht.
4. Drinkwaterstelsel
Drinkwater wordt vanaf het pompstation
getransporteerd en gedistribueerd naar
woningen, bedrijven en andere afnemers
door een gesloten systeem van leidingen.
Het drinkwater-stelsel is verdeeld in een
transportnetwerk en een distributienetwerk. Het hoofdwaternetwerk bestaat uit
transportleidingen, waarmee gebieden
vanuit verschillende pompstations van
drinkwater voorzien kunnen worden. Het
secundaire net transporteert het water
van de hoofdwaterleiding naar de klant.
Het betreft een fijnmazig netwerk op wijkniveau. Ziekenhuizen zijn direct aangesloten op het hoofdwaternetwerk.

spatial database worden toegevoegd
om ze te kunnen leveren in het benodigde formaat)
-- Koppelputten (deze puntobjecten
moeten nog in de Oracle spatial
database worden toegevoegd om ze
te kunnen leveren in het benodigde
formaat)
-- Opjagers (deze puntobjecten moeten
nog in de Oracle spatial database
worden toegevoegd om ze te kunnen
leveren in het benodigde formaat)
Format
Dunea gebruikt een Oracle spatial database vanwaaruit shapefiles (shp) kunnen
worden gemaakt.

8.9 Thema ICT/telecom
Kwetsbaarheid voor overstromingen
Bij overstromingen kan ICT/telecom
binnen en buiten het getroffen gebied
uitvallen.

Informatie
Dunea weet nog niet bij welke waterdiepte objecten uitvallen. Dunea heeft
de locaties van de onderstaande objecten en kan deze (gedeeltelijk) in kaartlagen projecteren.
-- Rivierwatertransportleidingen
-- Transportleidingen
-- Hoofdleidingen
-- Brandkranen
-- Afsluiters
-- Pompstations + bergingen (deze puntobjecten moeten nog in de Oracle

In overstroomde gebieden valt het ICT-/
telecomsysteem uit. Ook rampenzenders kunnen zich op een locatie onder
NAP bevinden. Buiten het overstroomde
gebied blijven de diensten overeind als
een beperkt aantal knooppunten uitvalt.
Kasten voor straalverbindingen en het
gsm-netwerk bevinden zich op maaiveldhoogte en zullen net als (glasverzel)kabels
na een overstroming moeten worden
vervangen.
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Het uitvallen van de telecomverbindingen kan in drie categorieën worden
onderverdeeld:
1. Uitval van een deel van het netwerk,
onder andere als gevolg van de
beschadiging van knooppunten,
wijkcentrales en randapparatuur bij
zendmasten.
2. Overbelasting (telefonie): bij een te
grote vraag ontstaan problemen in het
functioneren van het netwerk.
3. Uitval van elektriciteit: alle objecten
in het telecomnetwerk zijn afhankelijk
van elektriciteit.
Het systeem
1. Backbone
Het onderliggende netwerk (backbone)
bestaat uit glasvezel-, straal- en satellietverbindingen.
2. Knooppunten
a. Telefooncentrale
In de centrales wordt het telefoonverkeer
door het telecomnetwerk geleid. Deze
zogenaamde switchgebouwen vormen
de knooppunten in het netwerk. Bij uitval
van een switchgebouw kunnen de andere switchgebouwen het overnemen.
b. Internetknooppunt
In de servers en datacentra in het internetknooppunt komt het internetverkeer
van alle internetaanbieders samen. Van
deze servers staat een back-up op een
andere locatie opgesteld. Er is wereldwijd
een beperkt aantal internetknooppunten
(AMS-IX in Amsterdam is een grote op
wereldschaal).
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3. Wijkcentrale
De wijkcentrale verbindt de aansluitingen
met het glasvezelnetwerk.
4. Zendmast mobiele telecom
De zendmasten voor mobiele telefonie
en internet verzorgen via GSM, UMTS of
een andere techniek de verbinding met
de mobiele gebruikers en via glasvezel
of een straalverbinding met de telecomprovider.
5. Aansluitingen
Bij de afnemer eindigt de verantwoordelijkheid van de netbeheerder in de meterkast. Het telecomnetwerk daarachter
wordt door de gebruiker beheerd. Naast
de openbare mobiele netwerken zijn er
GSM-Rail op het spoor en C2000 voor
hulpdiensten.
Informatie
Er lijkt geen centraal loket te zijn dat
informatie beschikbaar heeft over de
locaties van ICT-/telecomobjecten en
-netwerken die in kaartlagen kunnen worden geprojecteerd. Het onderstaande is
via het internet te vinden: telefooncentrales (nummercentrales Zuid Holland).
Datacentra (data centra). Zendmasten
voor mobiele telefonie en internet (gsm
zendmasten). De volledigheid en kwaliteit
van deze informatie is niet bekend.

8.10 Thema Waterbeheer

installatie van de rioolzuiveringsinstallaties en de rioolgemalen (schakelkasten).
Afvalwater komt op straat en in het
oppervlaktewater terecht. De uitval van
rioolzuiveringsinstallaties levert vooral milieuschade op en geen direct gevaar voor
de volksgezondheid, zolang de riolering
nog functioneert.

Kwetsbaarheid voor overstromingen
Na een overstroming hebben gemalen
een belangrijke rol in het wegpompen
van polderwater op polderboezems
en van boezems op buitenwater. Ook
rioolgemalen en zuiveringsinstallaties zijn
belangrijk om een gebied veilig en leefbaar te krijgen.
De kwetsbare objecten in het waterkwantiteitsbeheersysteem zijn:
-- Poldergemalen die polderwater op
polderboezems lozen
-- Boezemgemalen die op buitenwater
lozen
-- Rioolgemalen
-- Zuiveringsinstallaties
Gemalen kunnen op/in de kering zijn
gebouwd of binnendijks (op maaiveldniveau). Afhankelijk van de hoogteligging
kunnen gemalen bij een overstroming
van polders onder water komen te staan
en uitvallen. De meeste gemalen worden
elektrisch aangedreven en zijn derhalve
afhankelijk van elektriciteit. De meeste
gemalen beschikken over een back-up
op diesel. Diesel zal na een overstroming
schaars zijn en de gemalen mogelijk
slecht bereikbaar.

Systeem
Het waterbeheernetwerk dient om de
waterstanden en de waterkwaliteit onder
controle te houden. Het oppervlaktewaterbeheernetwerk bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Gemalen en spuien
Overtollig water wordt in Nederland
afgevoerd naar zee of de grote rivieren,
via gemalen of via spuien als het onder
vrij verval kan. Kleinere gemalen dienen
om water uit polders naar hoger gelegen
boezemwater te brengen.
2. Boezemwaterstelsel
Oppervlaktewatersysteem van sloten,
beken, vaarten e.d. waardoor overtollig
water uit polders wordt afgevoerd.
Voor het afvalwaterbeheer is een rioolstelsel aangelegd. Dit bestaat uit de
volgende onderdelen:
1. Rioolwaterzuivering (RWZI)
In de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt
het afvalwater dat door het rioolstelsel
wordt aangevoerd gezuiverd. De RWZI’s
hebben een regionale werking.

Rioolgemalen en rioolzuiveringsinstallaties vallen uit als ze onderlopen. De
kwetsbaarheid van het rioolstelsel zit in
het besturingssysteem en de elektrische
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2. Riolering
Een riolering of rioolstelsel is een systeem
van buizen (riolen), putten en pompen
dat in steden en dorpen ondergronds is
aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater en hemelwater op een veilige en
gezonde manier af te voeren. Rioolgemalen pompen het rioolwater van huizen en
bedrijven naar de zuiveringsinstallaties.
Informatie
Rijnland weet nog niet bij welke waterdiepte welke objecten uitvallen. Rijnland
kan verschillende kaartlagen projecteren
op een ondergrond, zoals het Actueel
Hoogte Bestand (AHN2) en bebouwing
uit TDN Top10NL en overstromingsscenario’s. Het heeft de locaties van de
onderstaande objecten en kan deze in
kaartlagen projecteren:
-- Regionale keringen (bruine lijn)
-- Gemalen (zwart-wit symbool)
-- Gemeentegrens (bruine stippellijn bronbestand TDN Top10NL)
-- Watergang assen en vlakken (lichtblauw en donkerblauw)
-- Afvalwatertransportleiding Rijnland
(rode lijn)
-- Afvalwatertransportgemaal Rijnland
(oranje symbool)
Format
Informatie kan worden aangeleverd als
geodatabase (gdb) of shapefile (shp).
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8.11 Thema (Weg)transport
Kwetsbaarheid voor overstromingen
Bij overstromingen kan de bereikbaarheid
van gebieden binnen en buiten het door
water getroffen gebied moeilijk zijn.
De meest kwetsbare onderdelen van het
transportsysteem bij overstromingen zijn
tunnels en aquaducten. Wanneer deze
onder water lopen worden routes afgesneden. Ook bruggen kunnen uitvallen
doordat elektriciteit uitvalt. In het geval
van overstromingen is het transportsysteem van belang voor:
-- Evacuatieroutes
-- Bevoorrading van mensen en objecten (bijvoorbeeld met noodstroomvoorzieningen)
-- Herstel van uitgevallen functies na de
calamiteit
Hoeveel mensen men kan evacueren
hangt af van de bereidheid en mogelijkheid van mensen, de beschikbare tijd en
de wegcapaciteit. Die wordt niet alleen
beperkt door files en opstoppingen door
verkeersdrukte, maar ook doordat wegdelen zijn ondergelopen. Als belangrijke
wegen in de diepste stukken van de polder onderlopen, zullen lange files ontstaan
bij evacuatie, zal bevoorrading over de
weg niet mogelijk zijn en zijn objecten niet
bereikbaar voor herstelwerkzaamheden.
Het functioneren van het transportnetwerk
is in hoge mate afhankelijk van de snelwegen. Kenmerkend voor het hoofdwegen-

net in Nederland is dat dit verweven is met
het onderliggende wegennet. Hoewel
snelwegen vaak verhoogd zijn aangelegd, zullen als gevolg van overstromingen
toegangswegen en tunnels onder water
lopen. Tussen 20 en 50 cm water kunnen
personen auto’s vaak nog beperkt rijden.
Voor militaire voertuigen is dit tot 80 cm.

Overal zijn kunstwerken opgenomen:
bruggen, aquaducten en tunnels.

te van wegen en kan deze in kaartlagen
projecteren (Investigation of the blue
spots in the Netherlands National Highway
Network, 2012). Het Digitaal Topografisch
Bestand van de natte hoofdinfrastructuur
in beheer bij Rijkswaterstaat (DTB-Nat) en
de droge hoofdinfrastructuur (DTB-Droog)
in beheer bij Rijkswaterstaat bevatten
ook hoogte-informatie. Door waterdiepte-informatie per gebied te combineren
met hoogte-informatie van wegdelen
(DTB-Droog) is te bepalen in welke mate
wegdelen worden blootsgesteld aan
water (0-0,2 m; 0,2-0,5 m; 0,5-0,8 m; 0,8-2,0
m; 2,0-5,0 m). In het Nationaal Wegen Bestand (NWB) zijn alle wegen opgenomen
die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen. Het wordt vier keer
per jaar geactualiseerd.

Informatie
RWS weet bij welke waterdiepte wegen
uitvallen. RWS heeft de locaties en hoog-

Format
Informatie kan worden aangeleverd als
shapefile (shp).

Systeem
Het (weg)transportnetwerk bestaat uit:
I. Snelwegen
II. Provinciale wegen
III. Lokale wegen
IV. Spoorwegen
a. Stations
V. Waterwegen

Uitval wegen bij falen primaire kering Uitval wegen bij falen primaire kering
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8.12 Thema Minder- en niet
zelfredzamen
Kwetsbaarheid voor overstromingen
De overheid richt zich vooral op hulp aan
minder- en niet-zelfredzamen. Bij overstromingen hebben deze mensen binnen
en buiten het getroffen gebied een extra
hulpvraag. Ze lopen meer risico op sterven of ernstige verwondingen.
De mate van zelfredzaamheid wordt
bepaald door:
-- De mobiliteit van de persoon
-- De mate waarin de persoon inzicht
heeft in een gevaarlijke situatie
-- De handelingsbekwaamheid van de
persoon bij gevaar
Ongeveer 18% procent van de Nederlandse volwassenen heeft een beperking,
waardoor zij verminderd of niet zelfredzaam zijn (verminderd zelfredzaam).
Soorten beperking
-- Verstandelijke beperking
-- Psychische beperking
-- Conditionele beperking
-- Zintuiglijke beperking
-- Beperkte bewegingsmogelijkheden
-- Ouderen (65+)
-- Tijdelijke handicap
-- Kinderen tot 14 jaar
Kwetsbare objecten
Kwetsbare objecten zijn gebouwen
waarin zich veel mensen kunnen bevinden die verminderd of niet-zelfredzaam
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zijn. Kwetsbare objecten staan op de
risicokaart omdat ze extra aandacht
verdienen wanneer het misgaat.
-- Ziekenhuizen
-- Klinieken (poli-, psychiatrische)
-- Verzorg- en verpleeghuizen
-- Tehuizen
-- Gevangenissen
-- Bejaardenoorden
-- Asielzoekerscentra
-- Basisscholen
-- Kinderdagverblijven
-- Peuterspeelzalen
-- Hotels met meer dan 10 bedden
-- Gebouwen met meer dan 25 verdiepingen
De uitval van ziekenhuizen kan tot veel
slachtoffers leiden en grote maatschappelijke onrust, omdat het gevoel van
veiligheid wegvalt. Bovendien kan een
overstroming leiden tot een toevloed van
patiënten. De vraag naar gezondheidszorg neemt na een overstroming toe als
gevolg van:
-- Fysieke impact van de overstroming
-- Aandoeningen die mensen al voor de
ramp hadden
-- Hulpvraag van kwetsbare groepen
-- Aandoeningen opgedaan na de
ramp
-- Uitval of verstoring van vitale infrastructuur (bijvoorbeeld besmet drinkwater,
vervuiling riool, onderkoeling)
-- Uitval van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, huisartsenposten, apothekers in
het getroffen gebied

Ziekenhuizen zijn met name kwetsbaar
voor uitval van de randvoorwaardelijke
voorzieningen:
-- Stroom- en gasvoorziening
-- Drinkwatervoorziening
-- Afvalwatervoorziening
-- Bereikbaarheid voor personeel, patiënten, bevoorrading of mogelijkheid tot
evacuatie.
Doordat ziekenhuizen als gevolg van de
overstroming uitvallen kan de druk op de
nog functionerende ziekenhuizen in de
omgeving sterk toenemen.
Informatie
Een aantal kwetsbare objecten is op de
risicokaart te vinden. De GHOR kan de
locatie van verpleeghuizen, behandelcentra, verpleeghuizen, dagverblijven,
jeugdzorg, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk als shapefile (shp) aanleveren.
De GHOR haalt in 2013 informatie uit NHR
en BAG van onderstaande typen organisaties (pilot “Witte Kaart”).
Format
Informatie kan worden aangeleverd als
shapefile (shp).
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