15.

1. Samenvatting voorstel
Vanuit de SMWO1 is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun verzorgingsgebied een
impactanalyse hoogwater uitvoeren. In de bijgesloten risicoanalyse wordt een totaal regionaal beeld
m.b.t. regionale keringen geschetst. Dit is een vervolg op de in mei 2019 opgeleverde impactanalyse
regionale keringen, waarbij als pilot vier polderclusters waren uitgediept. In de risicoanalyse
hoogwater regionale keringen zijn nu ook het handelingsperspectief en samenredzaamheid
uitgewerkt. Het handelingsperspectief beschrijft de (on)mogelijkheden van handelen van hulpdiensten
en burgers bij een dreigend of ondergelopen poldercluster. Het deel samenredzaamheid geeft
concrete handvaten voor risico- en crisiscommunicatie.
De risicoanalyse is een eerste duiding van wat er bij dit type overstroming op ons pad komt. Naast
het vergroten van bewustwording biedt de risicoanalyse bovendien een goed handvat voor het verder
uitwerken van concrete operationele planvorming waarmee in 2021 een start wordt gemaakt. Tevens
kan vanuit deze bewustwording meer ingezet worden op het verkleinen/verminderen van effecten van
een overstroming door middel van risicoadvisering.
In 2021 zullen ook de risicoanalyses voor de waterdreigingen kust, rivier en gemengd scenario
(kust/rivier), de zogenaamde primaire keringen, worden uitgewerkt.
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3. Toelichting
Aanleiding
Vanuit de SMWO is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun verzorgingsgebied een
impactanalyse hoogwater uitvoeren. Het Programma Klimaatadaptatie geeft hier binnen onze
veiligheidsregio invulling aan. Vanuit het landelijke Programma WAVE2 worden vervolgens de
verschillende impactanalyses naast elkaar gelegd zodat een bovenregionaal beeld ontstaat.
Immers, overstromingen houden zich niet aan (gemeente/provincie/veiligheidsregio) grenzen!

1 Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) is de waterautoriteit op het gebied van preparatie op
watercrises. De stuurgroep bestaat uit diverse partners waaronder RWS, Waterschappen, VR’s, Ministerie van infrastructuur
en Waterstaat, Ministerie van J&V en WMCN. De stuurgroep zorgt voor de verbinding tussen de crisispartners in de
waterkolom en de algemene kolom. De SMWO heeft een strategische agenda opgesteld. Het opstellen van (bovenregionale)
impactanalyses maakt hier onderdeel vanuit.

Binnen VRHM hebben wij met verschillende waterdreigingen te maken. Ons gebied kan vanuit zee,
rivier, zee/rivier of vanuit regionale keringen overstromen. In mei 2019 is al eerder een impactanalyse
regionale keringen opgesteld, waarbij als pilot vier polderclusters onder de loep zijn genomen.
In de bijgesloten risicoanalyse wordt nu een totaal regionaal beeld m.b.t. regionale keringen
geschetst. Daarbij zijn dit keer ook het handelingsperspectief en samenredzaamheid uitgewerkt. Het
handelingsperspectief beschrijft de (on)mogelijkheden van handelen van hulpdiensten en burgers bij
een dreigend of ondergelopen poldercluster. Het deel samenredzaamheid geeft concrete handvaten
voor risico- en crisiscommunicatie. Tevens kan vanuit deze bewustwording meer ingezet worden op
het verkleinen/verminderen van effecten van een overstroming door middel van risicoadvisering.
Hoewel dit nog een vrije nieuwe ontwikkeling is zal vanuit de VRHM dit steeds vaker meegenomen
worden bij advisering van risico’s. Hoe kun je bijvoorbeeld door middel van ruimtelijke ordening je
beter beschermen tegen de effecten van een overstroming. Ook de GHOR heeft aangegeven deze
impactanalyse te kunnen gebruiken voor gesprekken met hun achterban om niet alleen voorbereiden
op de effecten van een overstroming (bijvoorbeeld evacuatie), maar ook hoe je maatregelen kunt
nemen om effecten te verkleinen (hoe houdt je zo lang mogelijk ‘droge voeten’ of hoe zorg je ervoor
dat de stroomvoorziening minder kwetsbaar is voor uitval door hoog water.
Doelstellingen risicoanalyse hoogwater regionale keringen
Met deze risicoanalyse willen wij in kaart brengen wat ons binnen ons verzorgingsgebied op gebied
van hoogwater bij regionale keringen kan gebeuren. Het is een eerste duiding van wat er bij dit type
overstroming op ons pad komt. Naast het vergroten van bewustwording biedt de risicoanalyse
bovendien een goed handvat voor het verder uitwerken van concrete operationele planvorming.
Doelstellingen risicoanalyse hoogwater regionale keringen zijn:
• Inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van het VRHM gebied bij overstromingsscenario’s
hoogwater regionale keringen;
• Inzicht krijgen in de directe en indirecte gevolgen die met een overstroming regionale
keringen gepaard gaan;
• Input geven aan klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van het Deltaplan moeten
uitvoeren;
• Bestuurders en hulpdiensten informeren over de evacuatiemogelijkheden en de
handelingsperspectieven bij een overstroming regionale keringen;
• Input voor nadere uitwerking operationele planvorming;
• Bestuurders, (communicatieadviseurs) gemeenten, partners en hulpdiensten informeren over
de communicatiestrategie bij hoogwater regionale keringen zodat bij een (dreigende)
overstroming sneller kan worden geschakeld.
• Inzichten gebruiken bij risicoadvisering om effecten van overstromingen/hoog water te
verkleinen. Dit kan door diverse partijen op verschillende manieren opgepakt worden: op
gemeentelijk/lokaal niveau, risicoadvisering door de VRHM, GHOR richting zorgpartijen
(verminderen van de kwetsbaarheid van instellingen), etc..

4. Implementatie en communicatie
De risicoanalyse hoogwater regionale keringen staat zoals gezegd niet op zichzelf. Ook voor de
andere waterdreigingsbeelden (kust en gemengd zee/rivier scenario) zal in 2021 door de
veiligheidsregio een risicoanalyse worden gemaakt, inclusief handelingsperspectief en risico- en
crisiscommunicatie. Deze risicoanalyses worden meegenomen in de Samenwerking Coördinatie
Overstroming Randstad (SCOR) en het programma WAVE, waar een bovenregionale impactanalyse
zal worden opgesteld.
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Het handelingsperspectief is nu op hoofdlijnen uitgewerkt en biedt handvaten voor het verder
uitwerken van het thema evacuatie. Daarbij zullen ook de andere waterdreigingsbeelden worden
meegenomen. Dit zal in Q3/Q4 2021 verder opgepakt gaan worden.
Naast de bovenregionale planvorming dient de risicoanalyse ook als input voor het opstellen van
planvorming voor de verschillende hulpdiensten op regionaal niveau. Met deze planvorming kunnen
hulpdiensten zich ook voorbereiden wat men nog wel of niet meer kan doen tijdens een doorbraak
van een regionale kering. Met de ontwikkeling van deze planvorming wordt in 2021 gestart.
De handvaten voor risico- en crisiscommunicatie worden actief gedeeld met de
communicatieadviseurs van gemeenten binnen onze regio, evenals met de communicatieadviseurs
van de Waterschappen. Op de risico- en crisiscommunicatie website hollandsmiddenveilig.nl worden
concrete handelingsperspectieven geplaatst, zodat burgers zich beter kunnen voorbereiden op een
mogelijke overstroming.
Tijdens het Thema AB van 14 oktober 2021 zal in samenwerking met de waterschappen worden
ingegaan op de bestuurlijke voorbereiding bij dit type overstroming.

5. Bijlagen
-

Risicoanalyse Hoogwater Regionale keringen VRHM 2021
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Vanuit de SMWO1 is afgesproken dat veiligheidsregio’s voor hun verzorgingsgebied een
impactanalyse hoogwater uitvoeren. Het Programma Waterveiligheid geeft hier binnen onze
veiligheidsregio invulling aan. Vanuit het landelijk programma WAVE worden vervolgens de
verschillende impactanalyses naast elkaar gelegd zodat een bovenregionaal en landelijk beeld
ontstaat. Immers, overstromingen houden zich niet aan (gemeente/provincie) grenzen!
Binnen VRHM hebben wij met verschillende waterdreigingen te maken. Ons gebied kan vanuit de
kust, rivier, combinatie kust/rivier of vanuit regionale keringen overstromen. In deze analyse wordt de
waterdreiging regionale keringen uitgewerkt. De uitwerking van primaire keringen (kust, rivier,
gemengd rivier/kust) volgt in een separate analyse. Een overstroming vanuit primaire keringen heeft
immers een andere impact en handelingsperspectieven.
In mei 2019 is al eerder een impactanalyse regionale keringen opgesteld, waarbij als pilot vier
polderclusters onder de loep zijn genomen. In onderhavige risicoanalyse wordt een totaal regionaal
beeld m.b.t. regionale keringen geschetst. Daarbij zijn dit keer ook het handelingsperspectief en
samenredzaamheid uitgewerkt. Het handelingsperspectief beschrijft de (on)mogelijkheden van
handelen van hulpdiensten en burgers bij een dreigend of ondergelopen poldercluster. Het deel
samenredzaamheid geeft concrete handvaten voor risico- en crisiscommunicatie. Zelfredzaamheid is
het vermogen van mensen om zichzelf te redden bij hoog water en overstromingen. Mensen die
weten wat ze moeten doen zijn alert op anderen in hun omgeving die dat niet zijn. Zo zijn zij
‘samenredzaam’.

1.2 Doelstelling risicoanalyse hoogwater regionale keringen
Met deze risicoanalyse willen wij in kaart brengen wat ons binnen ons verzorgingsgebied op gebied
van hoogwater regionale keringen kan gebeuren. Het is als het ware een eerste duiding van wat er bij
dit type overstroming op ons pad komt. Naast het vergroten van bewustwording biedt de risicoanalyse
bovendien een goed handvat voor het verder uitwerken van concrete operationele planvorming.
Doelstellingen risicoanalyse zijn:
- Inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van het VRHM gebied bij overstromingsscenario’s hoogwater
regionale keringen;
- Inzicht krijgen in de directe en indirecte gevolgen die met een overstroming regionale keringen
gepaard gaan;
- Input geven aan klimaatstresstesten die gemeenten in het kader van het Deltaplan moeten
uitvoeren;
- Bestuurders en hulpdiensten informeren over de evacuatiemogelijkheden en de
handelingsperspectieven bij een overstroming regionale keringen;
- Input voor nadere uitwerking operationele planvorming;
- Bestuurders, (communicatieadviseurs) gemeenten, partners en hulpdiensten informeren over de
communicatiestrategie bij hoogwater regionale keringen zodat bij een (dreigende) overstroming
sneller kan worden geschakeld.

1 Landelijke Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO)

1.3 Falen van regionale keringen

Figuur 1. Waterbeheer en veiligheid
Regionale waterkeringen zijn bijvoorbeeld boezemkaden, polderkaden, keringen langs regionale
rivieren, kanalen en compartimenteringsdijken. Regionale keringen staan onder toezicht van de
Provincie, maar worden beheerd door de Waterschappen. De veiligheid van de regionale
waterkeringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Provincie en Waterschappen werken daarbij
nauw samen.
De faalkans2 wordt in het algemeen gesteld op 1:100 jaar (graslandpolders) of op 1:1.000 jaar
(stedelijk gebied). Het betreft dus in principe een kleine kans maar het is anderzijds niet ondenkbaar
dat een bres in de regionale kering ontstaat.
Factoren voor het bezwijken van een regionale waterkering zijn:
- Afname stabiliteit;
- Aanwezigheid van ‘niet waterkerende objecten’ als leidingen en bomen;
- Kwel / piping3;
- Zettingen / scheurvorming;
- Botsing van schip dat uit koers raakt en kade raakt;
- Verkeersbelasting (zwaar transport);
- Opzet (vandalisme, aanslag).
Aan de hierboven genoemde factoren valt af te lezen dat het bezwijken van een regionale kering niet
altijd te voorspellen is. In hoofdstuk vier, paragraaf twee wordt hier verder op ingegaan.

2 Per dijkvak wordt de faalkans berekend. 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 zijn algemeenheid geldt dat er een
factor 5 tot 10 tussen falen en bezwijken zit.
3 Kwel is grondwater dat door natuurlijke of kunstmatige hoogteverschillen in grondwaterspiegels door dijken of doorlatende
ondergrond in polders terecht komt. Dit is op zich een vrij normaal verschijnsel en komt vaak voor bij aangrenzende polders
met hoogteverschil. Piping is een specifieke vorm van kwel waarbij gronddeeltjes zoals zand met het kwelwater worden
meegevoerd. Kwel en met name piping bedreigt de stabiliteit van de dijken.

1.4 Partners
Partners
Brandweer
Defensie

Gemeenten

GHOR

Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC)
Nutsbedrijven

Rol tijdens en na een overstroming*
Hulp bij evacuatie
Redden van burgers uit het gebied
Ondersteunen bij evacuatie
Leveren van capaciteit voor diverse processen (afhankelijk van
de behoefte)
Evacueren van inwoners
Opvangcentra inrichten
Communicatieboodschap richting inwoners in samenwerking
met veiligheidsregio
Aanspreekpunt bij schade en herstel na een overstroming
De coördinatie en ondersteuning bij uitvoering van het vervoer
van hulpbehoevenden.
Zorg voor slachtoffers en redden van niet zelfredzame mensen
Risico’s voor volksgezondheid in kaart brengen (gevaarlijke
stoffen, kadavers (veeteelt), gezondheidsrisico’s).
Leveren van bijstand
-

Het af- en aansluiten van gas-, water- en elektriciteitstoevoer in
en naar het betreffende gebied
Politie
Verkeersregulering
Begeleiden van de evacuatie
Beveiligen en bewaken van het betreffende gebied
Handhaving van de openbare orde en rechtsorde
Reddingsbrigade
Redden van burgers uit het gebied
(Nationale Reddingsvloot)
Inzetten van materiaal
Rijkswaterstaat
Monitoren actuele waterstanden
Reguleren van scheepvaartverkeer
Vervoersbedrijven
Ondersteunen bij evacueren door burgers te vervoeren
Waterschappen
Dichten van de bres
Compartimentering
Bewaken en repareren van het watersysteem
Het watervrij maken van de polder
De watersystemen monitoren
Veiligheidsregio
Coördinatie van de gezamenlijke inzet
Adviseren van het bestuur
*De rol van partners in de nafase is slechts op hoofdlijnen benoemd.

1.5 Scenario’s
In deze risicoanalyse wordt zoals gezegd het dreigingsbeeld “hoogwater regionale keringen”
uitgewerkt. Binnen dit dreigingsbeeld hoogwater regionale keringen kunnen zich verschillende
scenario’s (breslocaties) voordoen. De Waterschappen hebben de verschillende (maatgevende)
breslocaties bepaald, deze locaties vormen de basis voor de uitwerking van deze analyse. Er zijn
echter tientallen variaties op een scenario mogelijk. Dit hangt samen met de locatie van de bres, de
grootte van de bres, de oorzaak van de bres, de mogelijkheden om te compartimenteren en/of in te
dammen, etc.. Daarmee zijn de hier uitgewerkte scenario’s een reëel scenario, maar niet per se altijd
de vorm waarin het falen van een regionale kering plaatsvindt.
Met de risicoanalyse schetsen we vooral een globaal regionaal beeld. In vergelijking met de pilot van
de vier poldercluster, is deze risicoanalyse dan ook minder gedetailleerd. Het eerder uitgewerkte
detailniveau bleek namelijk niet van meerwaarde te zijn voor de generiekere doelstellingen. Om meer
algemene conclusies te kunnen trekken hebben we de polderclusters in vijf categorieën ingedeeld.

1.6 Leeswijzer
Deze risicoanalyse is voor verschillende doelgroepen geschreven. Om de gevolgen van een
overstroming van regionale keringen zo compleet mogelijk in kaart te kunnen brengen, hebben we er
voor gekozen om alle informatie in één document te bundelen.
Hoofdstuk 2 ‘Regionaal beeld’ geeft per categorie een samenvattend en overall beeld van zowel
(keten)effecten, handelingsperspectief als handvaten voor risico- en crisiscommunicatie. In de
hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt vervolgens per thema meer informatie en toelichting gegeven.
Hoofdstuk 3 gaat in op de effecten van een overstroming. Wat zijn de directe- en keteneffecten, welke
maatregelen kunnen genomen worden om de effecten te beperken, wat betekent watervrij maken en
herstel van een overstroomd gebied en in wat verstaan we onder leefbaarheid?
Hoofdstuk 4 geeft meer achtergrond over de verschillende handelingsperspectieven en welke
factoren hierop invloed hebben. Ook vind je hier een uitwerking van zogeheten sleutelbesluiten die
zijn opgesteld om bestuurders handvatten te bieden en thema’s te benoemen die mogelijk van
toepassing zijn bij een doorbraak van een regionale kering.
In hoofdstuk 5 wordt het deel samenredzaamheid nader toegelicht. Het hoofdstuk gaat in op de
voorbereiding van risico- en crisiscommunicatie met partners en publiek. Welke niveaus te
onderscheiden zijn en wie welke rol hierin heeft. Ook geeft het hoofdstuk concrete handvatten voor
een communicatiestrategie, communicatieboodschap-, middelen en kanalen. Tenslotte wordt de
communicatie in de nafase behandeld.

2 Regionaal beeld
2.1 Algemene omschrijving regionale keringen gebied VRHM
Kenmerkend voor het VRHM gebied is het
grote aaneengesloten boezemstelsel. Een
nadeel van dit stelsel is dat er bij een
overstroming veel water het gebied in kan
blijven stromen. Water houdt zich niet aan
gemeentelijke/regio grenzen. Een bres vanuit
onze regio kan ook gevolgen hebben voor een
buurregio en vice versa.
Hieronder volgt een korte beschrijving van het
gebied VRHM gezien vanuit de
Waterschappen.
Rijnland gebied
Hoogheemraadschap Rijnland beheert het
grootste deel van onze regio. Binnen dit gebied
vallen de kustplaatsen (Katwijk, Noordwijk) en
de hierachter gelegen gebieden (HLT, Leiden,
Figuur 1. De boezemstelsels binnen VRHM zijn in het
Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Kaag &
blauw aangegeven.
Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk ,
Waddinxveen en een deel van Gouda). Het is
een gebied met een mix van diepe en ondiepe polders met dorpskernen en landelijk gebied en
stedelijk gebied. Het gebied grenst aan Veiligheidsregio Kennemerland en Haaglanden.
Waternet gebied
Waterschap Waternet is grotendeels actief in de provincie Utrecht en verzorgt maar een klein deel
binnen VRHM. Voor onze regio heeft Waternet 3 relevante breslocaties aangegeven. Het betreft
doorbraaklocaties aan de Westveense kade bij het Woerdense Verlaat, kade Zevenhoven ten
noorden van het Noorden en de Drechtkade nabij Leimuiden. Het is een gebied met een mix van
diepe en ondiepe polders, voornamelijk met landbouw en kleine dorpskernen (Noorden, Zevenhoven,
Nieuwveen). Het gebied grenst aan Veiligheidsregio Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.
Stichtse Rijnlanden gebied
Het gebied bestaat voornamelijk uit landelijk gebied met kleine dorpskernen (Woerdens Verlaat,
Nieuwerbrug aan den Rijn, deel van Bodegraven-Reeuwijk en Driebruggen). In het zuiden grenst het
aan de Krimpenerwaard gebied met daarin de Vlist als regionale kering en de rivier de Lek. Dit gebied
grenst aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Schieland en Krimpenerwaard gebied
Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard hebben voor het Schieland gebied die binnen
onze veiligheidsregio vallen 16 mogelijke breslocaties aangegeven. De breslocaties zijn voornamelijk
vanuit de Ringvaart Zuidplas, De Gouwe en de Rotte. Het is een gebied met diepe polders met zowel
landbouw als stedelijke gebieden waaronder Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moordrecht
en een deel van Gouda. Ook het natuur- en recreatiegebied de Eendragtspolder valt binnen dit
gebied. Voor het gebied Krimpenerwaard is het meest relevante scenario een dijkdoorbraak vanuit de
Vlist. De waterdreiging komt in de Krimpenerwaard verder voornamelijk vanuit de rivieren (Lek en
IJssel) en vanuit het gecombineerd scenario van de primaire keringen. Dit is uitgewerkt in de
impactanalyse Krimpenerwaard 2016. Het gebied grenst aan Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond
en de VRU.

Figuur 2. Regionaal overzicht met categorieën en gemeentegrenzen

2.2 Conclusies per categorie
Voor deze risicoanalyse zijn de verschillende
polderclusters in 5 categorieën verdeeld (A t/m E).
In figuur 2 hierboven wordt aangegeven welke gebieden
bebouwd zijn. In bijlage 1 is een hoogtekaart van het
VRHM opgenomen. Hiermee wordt duidelijk waarom
gebieden in een bepaalde categorie vallen.
Hieronder worden per categorie de (keten)effecten,
handelingsperspectief en belangrijkste communicatiestrategie uitgewerkt. Om een algemeen
handelingsperspectief per categorie te kunnen geven, wordt zowel een dreigende als een acute
situatie per categorie beschreven.
Een groot deel van de communicatieboodschap blijft in de categorieën hetzelfde, een deel van de
communicatieboodschap is specifiek voor de geldende wateroverlast. Voor de
communicatieboodschap worden de vier niveaus toegepast: informeren, alerteren, waarschuwen,
alarmeren. Bij elk niveau is de dreiging van de overstroming groter en past de boodschap bij dit
dreigingsniveau.
2.2.1 Categorie A, geen inundatie
De gebieden in categorie A zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering niet onder water komen te staan; deze gebieden blijven droog. Het betreft hier vooral de kust
en duingebieden en Leiden. Deze gebieden zijn immers ook hoger gelegen.
Inwoners van deze polder hoeven zich dus geen zorgen te maken over inundatie. Wel kunnen
inwoners uit andere polders naar deze polder worden geëvacueerd. Afhankelijk van de situatie in
aangrenzende polders kan een mobiliteitsprobleem ontstaan en kunnen burgers de polder niet
verlaten. Deze beslissing is afhankelijk van de situatie en kan per polder verschillen.
Leefbaarheid

Men ervaart overlast

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Er zijn in deze gebieden geen verstoringen van vitaal en kwetsbare functies.
Indien omliggende polderclusters overstromen kunnen de gebieden in categorie A
wel overlast ervaren (bijvoorbeeld beperkte uitval van elektriciteit).

Handelingsperspectief

Burgers komen naar deze polder toe omdat hier geen sprake is van inundatie.

Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren4

Nadruk ligt op inwoners in de polder erop wijzen dat inwoners van
buurgemeenten opgevangen kunnen worden in hun wijk.
Nederland is goed beschermd tegen water. De natuur is grillig en
ondanks alles wat wij als gemeente samen met het waterschap
doen om het gebied veiliger te maken, kan het toch een keer
misgaan in. U woont in een gebied dat droog blijft. Uw buurtpolder
[naam] kan wel onder water lopen. Als mensen uit dat gebied weg
moeten, dan staan wij samen, u en wij, klaar hen op te vangen. Als
dat gebeurt, dan hoort u dat tijdig van ons.

4 Communicatie bij overstromingsrisico’s onderscheidt vier niveaus: informeren, op het moment dat er nog niets aan de hand
is (risicocommunicatie). Alerteren, waarschuwen en alarmeren naarmate de ernst van de situatie (crisiscommunicatie). Zie
paragraaf 5.3 Niveaus risico- en crisiscommunicatie

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

U heeft vast gehoord dat inwoners uit onze buurtpolder [naam] hun
huis en gebied uit moeten. De meeste mensen zullen naar familie
en vrienden gaan. De mensen die niet bij iemand kunnen blijven,
willen wij samen met u opvangen. De gemeente heeft hiervoor
[specifiek toevoegen wat de gemeente doet]. Helpt u ook mee?
Heeft u ruimte vrij om tijdelijk mensen op te vangen, laat het weten.

2.2.2 Categorie B, minder dan 0,5 meter waterdiepte
De gebieden in categorie B zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering maximaal een halve meter onder water komen te staan. De meeste gebieden in deze
categorie lopen overigens tot maximaal 0,20 centimeter onder water. Het betreft hier voornamelijk
gebieden aan de grenzen van onze regio aan de oostzijde en het Schieland gebied.
Leefbaarheid

Gebied is leefbaar. Men ervaart overlast en/of er is met noodmaatregelen goed te
overleven.

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Elektriciteit

Gas

Drinkwater

Oppervlaktewat
er en afwatering
ICT / Telecom

-

30 centimeter: verwachting dat elektriciteit blijft functioneren.
Echter bij huizen waar stopcontacten op 20-30 cm hoogte
zitten, valt de stroom door aardlek uit. Het laagspanningsnetwerk werkt nog wel.
- 30 – 50 centimeter: situatie afhankelijk of stroom uitvalt of
niet.
- Lage druk gasnet (30-100 mbar) in woonwijken: vanaf 30
centimeter ontstaan inwaterende lekken met uitval van
gaslevering als gevolg.
- Hoge druk gasnet (>200 mbar): praktisch geen last van
inwaterende lekken en dus minder kans op uitval levering
gas.
- Pompstationslocaties die overstromen schakelen in
aanraking met water automatisch uit. Betreft in onze regio
de distributiepompstations5 Zoeterwoude, Hazerswoude
(voorziet Leiderdorp), Den Hoorn (Alphen aan den Rijn) en
suppletiepompstation6 Gouda. Dit heeft in principe effect op
de onderbreking van levering drinkwater, zeker als de
hersteltijd langer duurt. Waterbedrijven kunnen voor een
bepaalde tijd op alternatieve wijze drinkwater leveren.
- Risico op onderbreking productie drinkwater is nihil.
Winningsgebieden en pompstations in Katwijk zijn namelijk
hoger gelegen. Zuiveringsstation Rodenhuis bij
Bergambacht is een belangrijke asset. Het levert schoon
drinkwater aan de grootste transportleiding (slagader) van
Oasen. Rodenhuis kan in onze regio eventueel door een
overstroming vanuit de regionale kering de Vlist worden
getroffen. Echter het duurt een aantal dagen voordat het
water Rodenhuis bereikt, waardoor er ondertussen
passende maatregelen genomen kunnen worden.
Geen gevolgen.
Geen gevolgen.

5 Distributiepompstations ontvangen drinkwater en pompen vervolgens het water met een hogere druk richting de klanten van
drinkwaterbedrijven.
6 Hier wordt het water tijdelijk opgeslagen in een reservoir. Tijdens piekuren (’s ochtends en ’s avonds) kan hier gebruik
gemaakt van worden.

Bereikbaarheid

-

Bij <10 cm gemiddelde waterdiepte op een wegdeel is de
weg nog goed begaanbaar.
Tussen 10-20 cm is de weg verminderd begaanbaar
Bij > 20 cm water gemiddelde waterdiepte op een wegdeel
wordt de weg tijdelijk onbegaanbaar. Het wordt bij deze
waterdiepte lastig om de weg goed te kunnen
onderscheiden.
Mobiliteitsproblematiek i.v.m. drukte op de wegen.

-

Handelingsperspectief

Dreigende
situatie
Acute situatie

-

Mogelijke preventieve evacuatie als dit mogelijk is;
Verlaat de polder of blijf uit de polder weg.
Vanwege de verschillen in waterdiepte is het op sommige
plekken in de polder wel mogelijk om de polder te verlaten
en op andere plekken niet. Dit is afhankelijk van de situatie;
Hulpdiensten kunnen worden ingezet om verminderd
zelfredzamen te evacueren of te redden.

-

Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren
Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

Duidelijk maken dat het gebied kan overstromen en dat mogelijk
niet iedereen tijdig het gebied kan verlaten.
Algemene boodschap, zie hoofdstuk 5.8.1.
Algemene boodschap, zie hierboven 5.8.2.

2.2.3 Categorie C, tussen 0,5 en 1,5 meter waterdiepte
De gebieden in categorie C zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering maximaal 1,5 meter onder water komen te staan. De meeste polders van het VRHM gebied
vallen in deze categorie.
Leefbaarheid

De situatie bij een overstroming zit tussen leefbaar en onleefbaar in (met
noodmaatregelen goed te overleven/potentieel levensbedreigend)

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Elektriciteit

-

Gas

-

Drinkwater
Oppervlaktewater
en afwatering

-

-

>80 cm water: volledige uitval distributienet, mede doordat
randapparatuur uitvalt. Uit onderzoek van de elektra
partners is gebleken dat de stroom uitval zich beperkt tot
het getroffen poldercluster.
Gas valt uit.
Zie categorie B.
Geen/nauwelijks drinkwater als gevolg van leidingbreuken
en/of het uitvallen van hydroforen. Zie ook categorie B.
Hygiëne problemen bij mensen die thuis moeten schuilen.
Ongezuiverd afvalwater loopt over in oppervlaktewater.
Het effectgebied van de uitval van de riolering kan groter
zijn dan het brongebied. Door uitval van een
afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) worden ook
rioleringsgebieden buiten het brongebied getroffen. Hierdoor
kan ook in deze gebieden ongezuiverd afvalwater via de
overstorten in het oppervlaktewater terecht komen.
Poldergemaal valt uit, leegpompen van de polder zal op
alternatieve wijze moeten gebeuren.

ICT / Telecom

Omliggende zendmasten kunnen wellicht de vraag in het
relatief kleine poldergebied opvangen. Toch moet er rekening
mee gehouden worden dat er sprake kan zijn van een
verminderde communicatie tussen slachtoffers en hulpdiensten.
Verkeer is niet meer mogelijk, inclusief hulpdienstenverkeer.

Bereikbaarheid

Bij een dreigende situatie in categorie C is de situatie als volgt: We gaan uit van een dreigende
situatie waarbij over 1-2 dagen mogelijk sprake is van een doorbraak van een regionale kering. De
gehele polder komt mogelijk onder water te staan. Onduidelijk is of de regionale kering het gaat
begeven.
De acute situatie is als volgt: De gehele polder krijgt te maken met waterdieptes die zorgen voor een
onleefbare situatie. Dit betekent dat in de polder (grote) verschillen in waterdiepten kunnen
voorkomen.
Handelingsperspectief

Dreigende
situatie

-

Acute situatie

-

-

-

-

Bestuurders dienen bij een dreigende situatie te besluiten over
een preventieve evacuatie;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij de polder dienen
te verlaten.
Zowel burgers als hulpdiensten ondervinden problemen
vanwege de waterdiepte. Op sommige plekken in de polder is
het wel mogelijk om de polder te verlaten, op andere plekken
niet. Dit is afhankelijk van de situatie;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij verticaal dienen
te schuilen. Met deze waterdieptes is het niet meer mogelijk om
horizontaal te schuilen. Voor verminderd zelfredzamen geldt dat
men mogelijk gered dient te worden;
Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Burgers dienen verticaal te schuilen. Burgers die schuilen
dienen voorbereid te zijn langere tijd zelfredzaam te zijn;
Burgers die niet tijdig kunnen worden geëvacueerd of geen
schuilplaats kunnen vinden, dienen gered te worden. De
reguliere crisisorganisatie concentreert zich op redden in het
gebied waar de nood het hoogst is en zware verwoestende
effecten zijn opgetreden. Prioriteit van de hulpdiensten dient te
liggen bij verminderd zelfredzamen.

Kortom: De impact op de polder kan enorm zijn. Door preventief te evacueren wordt voorkomen dat
grote groepen burgers vast komen te zitten in de polder. De focus dient te liggen op de verminderd
zelfredzamen of burgers die moeilijk op tijd weg kunnen komen. Deze dienen zo snel mogelijk te
worden geëvacueerd anders gered.
Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren

Oproep dat inwoners in een gebied wonen dat diep onder water
kan lopen. Dat zij in geval van een overstroming niet allemaal
tegelijk wegkunnen en minimaal 72 uur op een droge plek moeten
kunnen blijven.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.1.
U woont in een gebied dat tijdens een overstroming diep onder
water kan lopen. U en de mensen om u heen kunnen niet allemaal
op hetzelfde moment weg uit het gebied. Is er genoeg tijd, dan
kunt u uit het gebied weg. Is dat er niet, dan moet u naar een
droge plek in uw buurt, bijvoorbeeld uw zolder. Daar blijft u dan
totdat hulpdiensten u komen halen. Dit kan een aantal dagen
duren. Bent u daarop voorbereid?

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

Aanvulling op algemene boodschap 5.11.2.
U woont in een gebied dat onder water kan lopen/loopt. De situatie
is acuut. U en de mensen om u heen kunnen nu niet meer weg.
Gas, water en stroom zullen uitvallen uit en hulpdiensten kunnen
niet bij u komen. U moet minimaal 72 uur op een droge plek
blijven. Een droge plek is uw zolder of een droog gebouw bij u in
de buurt of een schuilplaats van de gemeente.

2.2.4 Categorie D, meer dan 1,5 meter waterdiepte
De gebieden in categorie D zullen bij een overstroming als gevolg van het falen van een regionale
kering meer dan 1,5 meter onder water komen te staan. Het betreft hier de polders rondom de
Braassemermeer, Nieuwkoop/Bodegraven, Lisse en Waddinxveen/Gouda.
Leefbaarheid

Gebied is onleefbaar (acuut levensbedreigend)

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Elektriciteit
Overige
infrastructuur
Veilige
bouwlagen

- >2.00 meter: uitval transportnet, primaire componenten worden
(onherstelbaar) beschadigd. De hersteltijd is dan ook langer.
- Zie verder categorie C.
- Bij meer dan 1,5 meter kunnen er wel vaartuigen varen.
- 2 meter water: gebouwen met > 1 etage veilig
- 4 meter water: gebouwen met > 2 etages veilig
- 6 meter water: gebouwen met > 3 etages veilig

De dreigende situatie is als volgt: De gehele polder komt mogelijk onder water te staan. Onduidelijk is
of de regionale kering het gaat begeven.
De acute situatie is als volgt: In de polder ontstaan waterdieptes die zorgen voor een totale
ontwrichting van de maatschappij. Dit betekent dat in de gehele polder de situatie onleefbaar en in
sommige gevallen zelfs acuut levensbedreigend is. Daarom is nader onderzoek nodig naar de lokale
details van de impact nodig. Hierbij moet aandacht zijn voor de mogelijkheden die de direct
betrokkenen zelf hebben om de impact te verminderen.
Handelingsperspectief

Dreigende
situatie

-

Acute situatie

-

-

Bestuurders dienen bij een dreigende situatie zo snel mogelijk
te besluiten om de gehele polder preventief te evacueren;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij de polder dienen
te verlaten;
Zowel burgers als hulpdiensten kunnen vanwege de
waterdiepte niet zelf de polder in of uit;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij verticaal dienen
te schuilen. Met deze waterdieptes is het niet meer mogelijk om
horizontaal te schuilen. Voor verminderd zelfredzamen geldt dat
men mogelijk gered dient te worden;
Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Burgers dienen verticaal te schuilen. Burgers die schuilen
dienen voorbereid te zijn langere tijd zelfredzaam te zijn omdat
hulpdiensten niet meer regulier kunnen optreden;
Burgers die niet tijdig kunnen worden geëvacueerd of een
schuilplaats kunnen vinden, dienen gered te worden. De
situatie is levensbedreigend voor zowel zelfredzamen als
verminderd zelfredzamen.

Kortom: De situatie is acuut levensbedreigend. De waterdiepte heeft impact voor alle burgers van de
polder. De reguliere hulpdiensten kunnen niet meer regulier optreden. Als burgers niet tijdig de polder
hebben verlaten, dienen ze gered te worden. Hoe burgers gered moeten te worden, dient in de
operationele planvorming verder te worden uitgewerkt.
Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap

Aangeven dat gebied diep onder water loopt. Dat mensen niet
allemaal tegelijk wegkunnen. Mensen dienen bij een oproep
gelijk het gebied te verlaten en anders minimaal 72 uur op een
droge plek moeten (kunnen) blijven.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.1.
U woont in een gebied dat diep onder water kan lopen. U en
de mensen om u heen kunnen niet allemaal op hetzelfde
moment weg uit het gebied. Ook kunt u niet lang blijven, omdat
gas, water en stroom uitvallen en hulpdiensten niet bij u
kunnen komen. Hulpdiensten zullen u op tijd vragen het gebied
te verlaten. Wordt u gevraagd het gebied te verlaten, doe dit
dan.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.2.
U woont in een gebied dat diep onder water kan lopen/loopt.
De situatie is acuut. U en de mensen om u heen kunnen nu
niet meer weg. Gas, water en stroom vallen uit en hulpdiensten
kunnen niet bij u komen. U moet minimaal 72 uur op een droge
plek blijven. Een droge plek is uw zolder of een droog gebouw
bij u in de buurt of een schuilplaats van de gemeente.

Informeren

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

2.2.5 Categorie E, meer dan 1,5 meter waterdiepte (binnen 12 uur)
Het verschil met categorie D is dat deze polderclusters in korte tijd (binnen 12 uur) kunnen
volstromen. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van de bres.
Het betreft onder meer de Vosse- en Weerlanerpolder (Hillegom), Rooversbroekpolder (Lisse),
Grietpolder (Leimuiden), deel van de Rijnsaterwoudschepolder (Kaag & Braassem) en de
Hemmeerpolder (Warmond).
Leefbaarheid

Gebied is onleefbaar (acuut levensbedreigend)

Keteneffecten
kwetsbaar en
vitaal

Zie voor keteneffecten categorie D.

Een dreigende situatie ziet er als volgt uit: Vanwege de hoogte van het water en de snelheid
waarmee het water mogelijk naar binnen stroomt, dient men zich ervan bewust te zijn welke risico’s
dit kan opleveren als de regionale kering het begeeft. Vanwege de snelheid waarmee dit kan
gebeuren zijn mogelijkheden voor evacueren ook beperkt. Je wilt immers geen mensen ‘onderweg’
die overvallen worden door een golf aan water
De acute situatie is als volgt: De polder krijgt te maken met waterstanden die acuut levensbedreigend
zijn. Dit heeft te maken met de snelheid waarmee het water de polder binnendringt. Hierdoor is de tijd
voor zowel burgers als hulpdiensten om te handelen beperkt.
Handelingsperspectief

Dreigende
situatie

-

Bestuurders dienen bij een dreigende situatie zo snel mogelijk
te besluiten om de gehele polder preventief te evacueren;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij de polder dienen
te verlaten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het
feit dat als de regionale kering het begeeft, grote delen van de
polder zeer snel onder water komen te staan. Dit is afhankelijk
van de situatie;

Acute situatie

-

-

-

Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Zowel burgers als hulpdiensten kunnen vanwege de
waterdiepte niet zelf de polder in of uit. De kans dat burgers de
polder zelf op tijd kunnen verlaten is klein vanwege de snelheid
waarmee het water de polder instroomt;
Burgers dienen geïnformeerd te worden dat zij verticaal dienen
te schuilen. Met deze waterdieptes is het burgers met maar 1 of
2 bouwlagen niet meer mogelijk om horizontaal te schuilen.
Voor verminderd zelfredzamen geldt dat men gered dient te
worden;
Burgers worden geïnformeerd dat men weg moet blijven uit
deze polder;
Burgers dienen verticaal te schuilen. Burgers die schuilen
dienen voorbereid te zijn langere tijd zelfredzaam te zijn omdat
hulpdiensten niet meer regulier kunnen optreden;
Burgers die niet tijdig kunnen worden geëvacueerd of een
schuilplaats kunnen vinden, dienen gered te worden. De
situatie is levensbedreigend voor zowel zelfredzamen als
verminderd zelfredzamen. De reguliere crisisorganisatie
concentreert op redden in het gebied waar de nood het hoogst
is en zware verwoestende effecten zijn opgetreden.

Kortom, burgers in deze polders dienen zich bewust te zijn van de impact die een doorbraak kan
hebben. Gemeenten met polders in categorie E dienen zich bewust te zijn van de risico’s die dit type
incident met zich mee kan brengen. Net als bij categorie D polders dient nader onderzoek te worden
gedaan naar de lokale details van de impact.

Samenredzaamheid

Omschrijving
van de
boodschap
Informeren

Alerteren,
waarschuwen,
alarmeren

Het gebied loopt snel en diep onder water. Mensen worden
gestimuleerd om bij een oproep gelijk het gebied te verlaten en
anders minimaal 72 uur op een droge plek te (kunnen) verblijven.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.1.
U woont in een gebied dat snel en diep onder water kan lopen. U
en de mensen om u heen kunnen niet allemaal op hetzelfde
moment weg uit het gebied. Ook kunt u niet lang blijven, omdat
gas, water en stroom uitvallen en hulpdiensten niet bij u kunnen
komen. Hulpdiensten zullen u op tijd vragen het gebied te verlaten.
Wordt u gevraagd het gebied te verlaten, doe dit dan.
Aanvulling op algemene boodschap 5.11.2.
U woont in een gebied dat snel en diep onder water kan
lopen/loopt. De situatie is acuut. U en de mensen om u heen
kunnen nu niet meer weg. Gas, water en stroom vallen uit en
hulpdiensten kunnen niet bij u komen. U moet minimaal 72 uur op
een droge plek blijven. Een droge plek is uw zolder of een droog
gebouw bij u in de buurt of een schuilplaats van de gemeente

3 Effecten
3.1 Directe- en keteneffecten
De gevolgen van het falen van een regionale kering worden bepaald door verschillende factoren. Zo
is het volume water in de boezem, de hydraulische capaciteit van de verschillende boezemtakken en
de grootte van de bres bepalend voor het volume water dat de polder instroomt. Vervolgens is
grootte, het maaiveldverloop en het watersysteem van een polder bepalend voor het
overstromingsbeeld en de maximale waterdieptes7. Daarnaast speelt de aanwezigheid van mensen,
dieren (kwetsbare plaatsen) en kwetsbare objecten en vitale infrastructuur in het gebied een rol bij de
impact die een overstroming heeft.
Een overstroming heeft zowel directe gevolgen als keteneffecten. In deze impactanalyse worden niet
alle in de polderclusters aanwezige kwetsbare plaatsen, objecten en vitale infrastructuur/objecten
uitgewerkt. In de gemeentelijke stresstesten wordt per gemeente verder ingezoomd op de specifieke
locaties. In bijlage 2 is wel een lijst opgenomen van zaken waaraan gedacht kan worden.
3.1.1 Directe effecten
- Slachtoffers (doden, ernstig gewonden) en andere getroffenen (dieren);
- Getroffenen die lijden door gebrek aan primaire levensbehoeften zoals eten, drinken, energie,
onderdak, persoonlijke hygiëne, mobiliteit en veiligheid;
- Verstoring van het dagelijks leven door uitval maatschappelijke functies (sluiting scholen, winkels,
werk);
- Angst, woede, verlies vertrouwen in de maatschappij;
- Ecologische effecten (vervuiling, dode dieren, schade aan natuur en landschap);
- Directe en indirecte economische schade;
- Schade aan cultureel erfgoed;
- Gevaarlijke en eventueel brandbare (vloei)stoffen die bij bedrijven opgeslagen liggen komen in het
water en in de bodem terecht.

3.2 Keteneffecten
Duidelijk is dat het
wegvallen van
elektriciteit de
voornaamste trigger is
voor het optreden van
verschillende
keteneffecten. In figuur 3
zijn de verschillende
keteneffecten in beeld
gebracht.

Figuur 3: keteneffecten

7 Pagina 9, Oplevernotitie “Overstromingsscenario’s regionale waterkeringen”, Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard, Nelen & Schuurmans, d.d. 25-01-2018

3.3 Beperken (keten)effecten
Indien er voldoende tijd, capaciteit en middelen zijn dan kan het waterschap maatregelen nemen om
de dijk te stabiliseren, op te hogen, eventuele scheuren te dichten en/of het waterpeil te verlagen.
Ook is ‘compartimenteren’ een optie. Bij compartimenteren wordt de dijkring in kleinere
compartimenten of dijkringen opgedeeld zodat de gevolgen van een overstroming wordt beperkt tot
een kleiner gebied. Indien de kering onverwacht bezwijkt kunnen waterschappen eigenlijk alleen nog
maar compartimenteren en de bres dichten.
De gevolgen van een overstroming kunnen bij een dreigende overstroming worden beperkt door:
- Mensen te waarschuwen en (kwetsbare groepen) te evacueren;
- Vee te verplaatsen;
- Maatregelen te nemen om milieuschade te beperken (gevaarlijke stoffen verplaatsen);
- Vitale objecten en infrastructuren beschermen door het preventief afschakelen van stroom,
waardoor met name de continuïteit buiten het brongebied geborgd blijft. Waar en wanneer dit
wordt gedaan is situatie afhankelijk, deze maatregel wordt door de leverancier van de stroom
bepaald, maar er vindt wel afstemming met het bevoegd gezag plaats;
- Maatregelen te nemen om cultureel erfgoed te beschermen (bijv. verplaatsen kostbare objecten).

3.4 Watervrij maken en herstel van het gebied
De hersteltijd na een
overstroming is afhankelijk
van de omvang van de
overstroming en de
kenmerken van het getroffen
gebied (bijvoorbeeld mate van
verstedelijking en
bevolkingsdichtheid)8. Ook
beschikbare capaciteit
(mensen, middelen en
expertise) speelt een rol.

Figuur 4. Overzicht hoofdlijnen onderdelen hoogwaterperiode en proces
watervrij maken tot terugkeer naar gebied na een overstroming.

8 Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen, IFV en WAVE2020, 17 oktober 2019

Na een doorbraak van een regionale kering moet allereerst de bres in de kade worden gedicht 9.
Daarna start het watervrij maken van het overstroomde gebied 10. Aangezien de meeste gemalen na
een overstroming niet meer functioneren, zullen eerst noodpompen moeten worden ingezet.
Ondertussen worden de bestaande gemalen gerepareerd. Hoe sneller de bres wordt gedicht c.q.
toevoer van water wordt belemmerd en hoe sneller noodpompen beschikbaar zijn, hoe korter de
periode van watervrij maken zal zijn.
Pas als het water weg is kan er gestart worden met het herstel van de vitale infrastructuur zoals
elektra, gas, drinkwater, etc. De nutsbedrijven moeten immers bij de “assets” kunnen komen om een
inschatting te kunnen maken van de schade en reparatietijd. Daarna start het overige herstel van het
gebied zodat mensen weer naar huis terug kunnen keren en bedrijven hun productie weer kunnen
opstarten.
De wederopbouwfase is overigens een uitermate complexe (maatschappelijke) opgave waar met veel
elementen rekening gehouden moet worden.
Verondersteld wordt dat het dichten van een bres in een regionale kering door de omvang
eenvoudiger is dan bij een primaire waterkering. Ook hoeft de beschikbare capaciteit in een relatief
klein gebied worden ingezet en beperkt de uitval van de vitale infrastructuur zich vooral tot de
polder(cluster) zelf. Dit alles draagt bij aan een spoedig herstel. Toch zal het volledige herstel in een
poldercluster waarschijnlijk enkele maanden zijn.

3.5 Leefbaarheid
Leefbaarheid is de mate waarin het getroffen gebied geschikt is om te kunnen blijven leven. Er wordt
daarbij vooral gekeken naar de waterdiepte, tijdsduur en omvang van de (keten)effecten.
De gevolgen van een overstroming in een poldercluster zijn ondanks dat het om een relatief klein
gebied gaat, toch vaak aanzienlijk. Door uitval van vitale infra zullen mensen bijvoorbeeld zonder
drinkwater komen te zitten en is de hygiëne in gevaar. Een aantal polderclusters zijn dichtbevolkt, er
zijn scholen, kinderdagverblijven en winkels gevestigd. Door de overstroming zijn deze faciliteiten
langere tijd niet meer bruikbaar. Er is dus sprake van maatschappelijke ontwrichting en onrust.
In de handreiking worden indicatoren aangegeven om de overleefbaarheid in een gebied aan te
geven. Vervolgens wordt het gebied in de volgende impactzones verdeeld:
Geen verstoring van vitaal en
kwetsbare functies
Uitval van drinkwater >24 uur of
uitval van gas, elektriciteit of
riolering >72 uur
Waterdiepte >20 cm binnendijks
of
Waterdiepte >50 cm buitendijks

Leefbare situatie

Men ervaart overlast

Leefbare situatie

Noodmaatregelen zone waar
men enige tijd kan overleven
met noodmaatregen

Leefbare / onleefbare situatie

Potentieel levensbedreigende
zone

Onleefbare situatie

Acuut levensbedreigende zone

Waterdiepte >1 meter

Verwoestende zone

Het water heeft op die locatie
een verwoestende kracht
(afstand tot de bres is kleiner
dan 200 meter)

Onleefbaar
Tabel 1. Impactzones

9 Zie voor herstel bij overstromingen het HKV rapport “storylines bestrijding en herstel bij overstromingen, oktober 2019.
10 Als vuistregel van normale gemaalcapaciteit geldt een capaciteit van 15 mm/dag.

4 Handelingsperspectieven
4.1 Verschillende handelingsperspectieven
Bij een (dreigende) doorbraak van een regionale kering dienen burgers te worden geëvacueerd. Deze
evacuatie kan horizontaal en/of verticaal plaatsvinden. Bij een horizontale evacuatie verplaatsen
burgers zich naar een veilig gebied. Bij verticale evacuatie verplaatsen burgers zich naar een hoger
gelegen punt zoals een hogere verdieping of zolder. Als wordt gekozen voor verticale evacuatie, kan
na een tijd horizontaal worden geëvacueerd.
Op basis van de situatie zullen een of meerdere handelingsperspectieven worden gekozen. In het
handelingsperspectief hoogwater regionale keringen is het evacueren van vee niet meegenomen
omdat de zorgplicht primair bij de eigenaar van het vee ligt⁹. De handelingsperspectieven die gebruikt
kunnen worden bij een (dreigende) doorbraak van een regionale kering zijn:
- Evacueren;
- Wegblijven uit het gebied;
- Schuilen;
- Redden.
Communicatie is ook een vorm van handelingsperspectief, maar wordt apart behandeld en uitgewerkt
in hoofdstuk 5.
4.1.1 (Preventief) evacueren
Het handelingsperspectief ‘evacueren’ kan voorafgaand, tijdens en na een overstroming worden
toegepast. Onder evacueren wordt verstaan ‘het verplaatsen van mensen uit een bedreigd of
overstroomd naar veilig gebied’ oftewel horizontaal evacueren. Dit is onderscheidend aan verticaal
evacueren, waarbij personen in het object zelf naar een hoger gelegen verdieping gaan omdat het
water snel aankomt of er al is. Dit wordt in paragraaf 4.1.1 verder behandeld onder de term ‘schuilen’.
Bij een dreigende doorbraak van een regionale kering kan preventief worden geëvacueerd om te
voorkomen dat burgers in een levensbedreigende situatie terecht komen. Denk aan woningen bij de
bres, woningen met één woonverdieping en kwetsbare objecten zoals verzorgingstehuizen of ggzinstellingen. Houd er rekening mee dat 20% van de burgers het advies van de overheid niet
overneemt¹º. Deze burgers blijven in het gebied.
Bij preventief evacueren heeft de overheid een sturende rol. De overheid stuurt de burgers door
middel van een duidelijke communicatieboodschap om het gebied te verlaten. Niet-zelfredzame
burgers worden door hulpdiensten geholpen om het gebied tijdig te kunnen verlaten. Burgers die
zelfredzaam zijn, zijn zelf verantwoordelijk om eigen middelen te gebruiken om te evacueren.
Tijdens de overstroming is het risico groot om te evacueren doordat het water stijgt. Alleen wanneer
het noodzakelijk is om burgers te evacueren, zal tijdens een overstroming worden geëvacueerd. Als
het risico te groot is en burgers kunnen schuilen op een hogere verdieping, zal naderhand
geëvacueerd worden naar veilig gebied. Het uitgangspunt hierbij is zelfredzaamheid en hulp van de
overheid waar nodig.
4.1.2 Wegblijven uit het gebied
Het handelingsperspectief ‘wegblijven uit het gebied’ kan tijdens alle fases van een doorbraak van
een regionale kering worden gehanteerd. Het impactgebied van de doorbraak van een regionale
kering dient te allen tijde vermeden te worden door burgers. De burgemeester kan hiervoor een
noodverordening afgeven mocht dit nodig zijn. Hierdoor worden burgers verplicht om weg te blijven
uit het risicogebied.
4.1.3 Schuilen
Het handelingsperspectief ‘schuilen’ kan toegepast worden wanneer het handelingsperspectief
(horizontaal) evacueren niet meer tijdig kan worden uitgevoerd. Bij schuilen kan onderscheid worden
gemaakt tussen schuilen in de eigen verblijfplaats en schuilen in een publieke schuilplaats.
⁹ Leidraad voor het evacueren van vee (2014). Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit
¹º Kader grootschalige evacuatie (2014). Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bij schuilen wordt allereerst uitgegaan van zelfredzaamheid. Als de woning uit twee of meerdere
woonlagen bestaat, kunnen burgers op een hogere verdieping schuilen¹¹.
Randvoorwaarden zijn dat burgers toegang hebben tot eerste levensbehoeften zoals eten, schoon
drinkwater en dekens. Deze randvoorwaarden moeten vooraf worden gecommuniceerd naar burgers.
Bij uitval van vitale functies wordt de situatie na enkele dagen levensbedreigend. Dit
handelingsperspectief zal daarom gecombineerd moeten worden met het handelingsperspectief
‘evacueren’ of ‘redden’.
Wanneer het niet mogelijk is om in eigen woning te schuilen, kan men schuilen in een publieke
schuilplaats. De overheid richt een schuilplaats in het overstroomde gebied in voor burgers die niet
beschikken over meerdere woonlagen. Er kan gebruik worden gemaakt van de klimaatatlas van
provincie Zuid-Holland¹¹. De klimaatatlas is een tool wat is ontwikkeld om gemeenten van informatie
te voorzien over de verschillende klimaatopgaven. Overstromingen is er daar één van. Het is van
belang dat de publieke schuilplaats op een hoger gelegen gedeelte staat in het gebied. Deze
schuilplaats moet voldoende personen op kunnen vangen en moet deze personen voorzien in de
eerste levensbehoeften. Na de overstroming moet deze locatie te bereiken zijn voor hulpdiensten om
de locatie te bevoorraden en de personen uit het overstroomde gebied te halen ¹².
4.1.4 Redden
Het handelingsperspectief schuilen kan tot gevolg hebben dat burgers naderhand gered moeten
worden. De taak voor het redden van burgers ligt bij de brandweer, maar andere hulpdiensten,
waaronder de Nationale Reddingsvloot, zullen hulp moeten bieden. Tijdens het redden dient
onderscheid te worden gemaakt welke burgers als eerste hulp dienen te ontvangen (nietzelfredzamen). De hulpdiensten ontwikkelen zelf operationele planvorming waarin het redden van
burgers verder wordt toegelicht. Er moet rekening mee gehouden worden dat redden een spontane
ongeorganiseerde kant kan hebben. Gezien het feit dat een doorbraak van een regionale kering
vooral een lokale impact zal hebben, zullen burgers niet lang vastzitten en is veel (landelijke)
capaciteit vanuit de hulpdiensten beschikbaar.

4.2 Invloed van diverse factoren op het handelingsperspectief
Aanvullend op het omschreven handelingsperspectief bij elke categorie zijn enkele factoren te
noemen die van invloed zijn op de uitvoering van het desbetreffende handelingsperspectief en bij een
(dreigende) doorbraak. Dit zijn:
- De fysieke omgeving;
- De voorspelbaarheid van de locatie en grootte van de bres;
- De snelheid waarmee het water het gebied binnen stroomt;
- Het aantal burgers (zelfredzamen en verminderd zelfredzamen) in de impactzone;
- De rol die het waterschap kan spelen (compartimentering) bij een regionale doorbraak.
- De tijd die er is voor het voorbereiden van het handelingsperspectief en de tijd die naar
verwachting nodig is om het handelingsperspectief uit te voeren;
Bovenstaande punten worden hieronder per paragraaf verder toegelicht.
4.2.1 Fysieke omgeving
De fysieke omgeving gaat over de inrichting van een gebied. De inrichting van een gebied heeft
invloed op het verloop van een overstroming. In het gebied kunnen bijvoorbeeld wegen, hoger
gelegen gebieden en natuurlijke drempels² aanwezig zijn. Deze aspecten kunnen de snelheid
waarmee het water de polder binnen stroomt beïnvloeden. Als de snelheid van het water wordt
beïnvloed door de fysieke omgeving, zijn er afhankelijk van de situatie meer of minder mogelijkheden

¹¹ Impactanalyse hoogwater polderclusters VRHM (2019). Programma Waterveiligheid VRHM
¹¹ Klimaatatlas Provincie Zuid-Holland, te vinden via: Klimaatatlas | Zuid-Holland
¹² Handreiking Handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast (2017). Programma water en evacuatie IFV
² Een natuurlijke drempel is iets wat toevallig in de polder aanwezig is, waardoor het water tegengehouden wordt.

om vooraf te evacueren. Dit hangt af of de fysieke omgeving beperkend of het water sneller de polder
doet instromen.
Ook de exacte locatie van de bres kan bepalend zijn voor de impact op de snelheid en wijze van
overstromen. Het waterschap heeft in beeld waar mogelijke risico’s en/of zwakke punten zitten in de
kering. Door hier vooraf rekening mee te houden, wordt er ingespeeld om de mogelijke effecten die
een doorbraak op die locatie heeft voor de polder.
Daarnaast kan een doorbraak zich ook voordoen op een locatie waar geen rekening mee is
gehouden. De effecten en gevolgen zijn dan minder voorspelbaar en daardoor lastiger in te schatten.
Kennis en inzicht in de effecten van een mogelijke overstroming bij zowel burgers als hulpverleners
zijn hierbij essentieel.
4.2.2 Voorspelbaarheid
De voorspelbaarheid van een doorbraak van een regionale kering waarmee het water de polder
binnen stroomt is essentieel voor het handelingsperspectief. Hoe sneller men op de hoogte is van
een mogelijke doorbraak van een regionale kering is, hoe meer mogelijkheden er zijn om te handelen
door burgers en hulpverleners.
Bij een (dreigende) doorbraak van een regionale kering is samenwerking tussen de VRHM en de
waterschappen essentieel. De informatie-uitwisseling is belangrijk om de impact van een doorbraak
van een regionale kering te verkleinen. Het waterschap heeft zicht op risicozones en kwetsbaarheden
in de VRHM. Het waterschap heeft ook een belangrijke rol bij de voorspelbaarheid van een doorbraak
van een regionale kering. Doordat het waterschap regulier controles uitvoert en inzicht heeft in de
zwakke plekken, kan men op basis van vele jaren van data goede voorspellingen doen waar mogelijk
een verzwakking of dreigende doorbraak kan ontstaan.
In de VRHM zijn vier waterschappen actief, waarvan Hoogheemraadschap van Rijnland het grootste
waterschap is in Hollands Midden. Hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruikt van de Tygron
tool en andere beslissingsondersteunende systemen. Tygron is een digitale tool die het falen van een
regionale kering kan simuleren op basis van actuele data en slimme algoritmes. Hiermee kan deze
tool vroegtijdig inschatten wat de effecten van een falende kering kunnen zijn en hoe snel het water
de polder binnen zal stromen³.
4.2.3 Snelheid van de instroom van het water
De snelheid waarmee het water de polder binnen stroomt, is van invloed op de
evacuatiemogelijkheden. De snelheid waarmee het water de polder binnenstroomt kan afhankelijk
zijn van de fysieke omgeving. Wegen, hogere gebieden en andere objecten kunnen snelheid van het
water vertragen. Als het water eenmaal de polder snel binnenstroomt, is de mogelijkheid om
horizontaal te evacueren voor en tijdens de overstroming minimaal. De snelheid waarmee het water
de polder binnenstroomt, heeft ook impact op de uitval van vitale infrastructuur, zoals elektriciteit,
drinkwater en/of gas. Het uitvallen van vitale infrastructuur heeft ook invloed op het
handelingsperspectief, omdat bij massale uitval van vitale infrastructuur een gebied snel onleefbaar
wordt.
4.2.4 Bevolkingssamenstelling
De bevolkingssamenstelling is van invloed op het handelingsperspectief bij een doorbraak van een
regionale kering. De samenleving bestaat voor 89% uit zelfredzamen, dit betekent dat 11%
verminderd zelfredzaam is. Onder personen die verminderd zelfredzaam zijn verstaan we mensen in
ziekenhuizen, ouderen, psychisch- en mentaal gehandicapten, gevangenen en zieken⁴. Zieken,
gehandicapten en ouderen zijn afhankelijk van de zorg, ook ten tijde van een overstroming. Dit is van
invloed op het handelingsperspectief. Personen die moeilijk ter been zijn of niet meer kunnen lopen,
hebben speciale aandacht nodig ten tijde van evacueren/redden. Het redden van verminderdzelfredzamen kost extra tijd en inspanning. Hulpdiensten dienen hier rekening mee houden.
³ Hoogheemraadschap Rijnland, meer informatie op: https://www.tygron.com/nl/
⁴ Kader grootschalige evacuatie (2014). Ministerie van Veiligheid en Justitie, bijlage 1 samenstelling bevolking.

4.2.5 Rol van het waterschap
Het waterschap speelt een essentiële rol in zowel de preparatieve-, respons- als nafase van een
regionale doorbraak van een kering. Voor het handelingsperspectief is gekozen om alleen de rol van
het waterschap tijdens de preparatiefase te bespreken.
In de responsfase tracht het waterschap als eerste zo snel mogelijk de bres te dichten. Belangrijk
hiervoor is of de doorbraak werd verwacht of dat sprake is van een spontane doorbraak. Bij een bres
is het vaak het geval dat deze zich plotseling voordoet⁵.
Mocht dit niet het geval zijn, kan het waterschap door middel van compartimentering het risico op de
dreigende doorbraak verkleinen. Bij compartimentering wordt een grote dijkring in kleinere dijkringen
opgedeeld. Het doel hiervan is om het oppervlak dat overstroomt raakt, te verkleinen. Als later alsnog
sprake is van een bres, is de inundatie beduidend kleiner vanwege deze compartimentering.
In de nafase ligt voor het waterschap een rol in het watervrij maken van een polder. Dit heeft impact
op het handelingsperspectief van de inwoners van de polder. Deze burgers kunnen niet terug naar
hun huis, voor hen zal de gemeente een vangnet moeten bieden⁶.
De duur van het watervrij maken is afhankelijk van de diepte en de grootte van de polder. Voor het
watervrij maken worden er pompen gebruikt om het water uit polder te halen. Noodpompen zijn bij
een regionale impact bijzonder effectief omdat de volumes water kleiner zijn. Echter hierbij zullen wel
keuzes noodzakelijk zijn waar deze pompen in te zetten. Het DCC IenW heeft 20 mobiele pompen
met een totaal capaciteit van ca 22 m3/s. Daarnaast beschikken de waterschappen ook over
noodpompen⁷.
Een gebied zal geleidelijk watervrij geraken, sommige delen zullen snel droogvallen en andere blijven
langer onder water. Op droge delen, mits bereikbaar, kan het herstel plaatsvinden. Ook zal de
waterdiepte soms snel afnemen waardoor meer handelingsperspectieven voor redden en vluchten
ontstaan. Nadat het water is weggepompt, is niet direct de gehele polder weer vrij toegankelijk. Het
achter gebleven slib en modder en de eventuele schade aan de vitale infrastructuur kunnen ervoor
zorgen dat de polder nog geruime tijd onleefbaar blijft.
4.2.6 Capaciteit van hulpdiensten en burgerinitiatieven
Bij het falen van een regionale kering, zal een relatief klein gebied worden getroffen. De impact zal
lokaal erg groot zijn. Dit betekent echter dat op regionaal en landelijk niveau veel hulpverleners en
hulpverleningsmiddelen kunnen worden gemobiliseerd.
Bij een overstroming van meer dan 20 centimeter water is het voor hulpdiensten niet mogelijk om
burgers te evacueren/redden over weg. Afhankelijk van hoogte en ligging zijn wegen bij 20 centimeter
water onbegaanbaar. Voor het handelingsperspectief betekent dit dat burgers geëvacueerd dienen te
worden over het water. Bij 20 centimeter water kunnen de meeste boten helaas nog niet worden
ingezet. Vaak lukt dit pas bij een waterdiepte van 50 centimeter. Bij een diepte tussen 20 en 50
centimeter is het afhankelijk van de lokale situatie om te kijken welke voer- en of vaartuigen wel en
niet ingezet kunnen worden door de hulpdiensten. Bij 50cm en hoger water kunnen de hulpdiensten
gebruik maken van de vaartuigen.
Mocht de doorbraak van de regionale kering voorspeld zijn, dan kunnen hulpdiensten zich
voorbereiden op de doorbraak. Bij een mogelijke doorbraak geldt dat de focus van de hulpdiensten
ligt op het evacueren van verminderd zelfredzamen. Als uitgangspunt geldt immers dat van
zelfredzaamheid wordt uitgegaan.

⁵ Story Lines bestrijding en herstel bij overstromingen (2019). Programma WAVE2020
⁶ Story Lines bestrijding en herstel bij overstromingen (2019). Programma WAVE2020
⁷ Handboek inzet calamiteitenmateriaal Waterschappen (2016). Unie van Waterschappen

4.2.7 Reddingscapaciteit
De reddingscapaciteit van de VRHM bestaat uit meerdere brandweervaartuigen en reddingeenheden
van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR). De Nationale Reddingsvloot kan een beroep
doen op 88 boten, geleverd door 22 Veiligheidsregio’s waar een overstromingsrisico geldt. De boten
staan verspreid over het hele land. De boten worden geleverd vanuit de reddingsbrigade en/of
brandweer, dit verschilt per regio. Bij een acute situatie, waarbij de dreiging niet voorzien is, is er een
opkomsttijd bij de boten van drie uur. Om de reddingscapaciteit van de VRHM uit te leggen, nemen
we een overstroming in de Rooversbroekpolder als voorbeeld.
In de Rooversbroekpolder wonen 7832 burgers. Conform de handreiking⁸ dient 40% van de burgers
te worden gered. Dit komt neer op 3132 burgers. Redding via het water kost 15 minuten instaptijd per
evacué, de vaartijd is vijf kilometer per uur en er passen vijf evacuees in een vaartuig. Per dag kan
een vaartuig ongeveer 95 burgers redden. Dit betekent dat de reddingseenheden als deze 24/7
ingezet worden 1710 burgers kunnen redden in 1 dag. Totaal zal dit bijna 2 dagen kosten om alle
burgers te redden.
Als de regionale capaciteit zijn grens bereikt, kan landelijk reddingscapaciteit worden aangevraagd bij
het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).
Burgerinitiatieven
Naast de reguliere reddingscapaciteit zullen burgerinitiatieven ontstaan. Burgers die betrokken zijn of
zich betrokken voelen bij de ramp zullen spontaan hulp aanbieden. In de polders liggen
jachtplezierhavens gevestigd, maar ook diverse watersportverenigingen en bedrijven waar hulp kan
ontstaan om burgers te redden. Burgerinitiatieven moeten gestimuleerd worden, echter is het van
belang dat vanuit de hulpdiensten richting wordt gegeven aan de burgerinitiatieven. Burgers kunnen
hulp bieden bij processen waar geen specifieke kennis voor nodig is.
Het redden van burgers is erg afhankelijk van het succes van de evacuatie. De tijd voor redding is
ook afhankelijk van:
- De effectiviteit van de Nationale Reddingsvloot. Dit hangt af van de snelheid van inzet en
vervolgens van de tijd die nodig is voor het zoeken van slachtoffers en het op en neer varen.
Als burgers in schuillocaties zitten kan het zoekproces worden verkort en op de heenweg
kunnen (levens)middelen worden meegenomen om een langere duur van schuilen mogelijk
te maken.
- De lengte van de vaarweg naar de slachtoffers. Hoe langer de vaarweg des te groter de kans
dat iets misgaat (zeker als burgers zelf vluchten met drijvend materiaal). Het is verleidelijk om
te veronderstellen dat bij een bepaalde waterdiepte men door het gebied kan varen of met
een vrachtwagen kan rijden. Echter in het water ligt ook allerlei puin. Daarnaast kan
verkeersmeubilair nog allerlei obstructies veroorzaken. Deze obstructies zijn lastig te zien
vanwege het water.
- Het weertype/jaargetijde. Verplaatsingen door de buitenlucht verhogen het risico op
onderkoeling. Juist door de blootstelling aan lucht en water gedurende het transport is het
risico voor onderkoeling groot.
- Kwetsbaarheid van de burgers. Burgers die nu al kwetsbaar zijn, zijn dat bij een overstroming
ook. Verminderd zelfredzamen zullen bij een overstroming het meest kwetsbaar zijn. Dit
betekent dat de aantallen die tegelijkertijd gered kunnen worden kleiner zijn en het redden
kost meer tijd.

⁸ Handreiking handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast (2017). Landelijk project Water en Evacuatie

4.3 Sleutelbesluiten
Naast de inzet van hulpdiensten ligt ook een belangrijke taak in het nemen van strategische
beslissingen door bestuurders. Deze zogeheten sleutelbesluiten zijn opgesteld om bestuurders
handvatten te bieden en thema’s te benoemen die mogelijk van toepassing zijn bij een doorbraak van
een regionale kering.
Bij een doorbraak van een regionale kering zijn drie verschillende periodes te benoemen waarin
bestuurders verschillende sleutelbesluiten kunnen nemen. Doel van deze paragraaf is om de
sleutelbesluiten te koppelen aan de verschillende fases voorafgaand en tijdens een doorbraak van
een regionale kering.
Onderstaande sleutelbesluiten zijn een eerste aanzet om aan te geven welke sleutelbesluiten in
welke fase van toepassing zijn. Het verder uitwerken van de sleutelbesluiten en acties die nodig zijn
om uitvoering te kunnen geven aan de sleutelbesluiten zijn niet in dit handelingsperspectief
beschreven. De sleutelbesluiten kunnen door gemeenten verder uitgewerkt worden. Belangrijk is om
hierin de wettelijke grondslag vast te stellen. Een burgemeester kan op basis van artikel 176 van de
Gemeentewet opdracht geven tot evacuatie. Strikt genomen biedt dit artikel in deze situaties geen
grondslag om burgers te verplichten hun woning (huisrecht) te verlaten. Vaak wordt in het kader van
snelheid en acute dreiging wel gehandeld op basis van dit artikel. Achteraf dient te worden bekeken
of de genomen beslissing subsidiair en proportioneel is. In bijlage 1 staat het wettelijk kader
uitgebreider beschreven wat als hulpmiddel kan dienen voor bestuurders¹³.
Sleutelbesluiten bij een dreigende doorbraak van een regionale kering (3-5 dagen)
• Besluit tot communicatie over de dreiging
• Besluit tot voorbereiding tot evacuatie
Sleutelbesluiten bij een dreigende doorbraak van een regionale kering (1-2 dagen)
• Besluit tot preventieve, gecoördineerde evacuatie
• Besluit tot stilleggen maatschappelijke activiteiten¹⁴
• Besluit tot ontruiming en evacuatie vitale objecten
• Besluit tot ontruiming cultureel erfgoed
• Besluit tot aanpassing gebruik wegennet
Sleutelbesluiten bij een acute doorbraak van een regionale kering
• Besluit tot instellen noodoverloopgebieden
• Besluit tot vragen van regionale bijstand
• Besluit tot verdeling van schaarste

¹³ Kader grootschalige evacuatie (2014). Ministerie van Veiligheid en Justitie
¹⁴ Onder maatschappelijke activiteiten wordt verstaan: alle activiteiten die binnen de gemeente worden georganiseerd. Denk
hierbij aan evenementen, markten en andere grote activiteiten die binnen de gemeente staan gepland

5 Samenredzaamheid
5.1 Achtergrond samenredzaamheid
Het is belangrijk om de boodschap anders te ‘framen’. Van ‘veilig’ achter de dijken naar het
bewustzijn dat het een keer mis kan gaan. Partijen, zoals burgemeesters, wethouders, dijkgraven en
ook communicatieadviseurs, kunnen twijfelen om de overstromingsboodschap te brengen dat het een
keer mis kan gaan. Zij werken hard aan de bescherming van ons land en zijn gewend uit te dragen
dat we veilig zijn achter onze dijken. Dat is ook wat de meeste burgers denken. Uit onderzoeken blijkt
echter dat mensen een boodschap als ‘het gaat een keer mis’ prima aan kunnen. Sterker nog burgers
waarderen het om geïnformeerd te worden over de risico’s, zodat zij zelf een afweging kunnen maken
wat ze zelf kunnen doen.
Bovendien wordt bij een overstroming een groot beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers.
Bij een acute dreiging helpt het als inwoners al over een overstroming hebben nagedacht en weten
wat ze dan moeten doen. Bovendien zijn zelfredzame mensen alert op anderen in hun omgeving die
dat niet zijn. Zo zijn zij ‘samenredzaam’. Communicatie in verschillende niveaus helpt inwoners meer
samenredzaam te zijn.

5.2 Voorbereiding risico- en crisiscommunicatie met partners
Communiceren over overstromingen gaat beter als dat samen met partners gebeurt. Dit geldt voor
alle communicatieniveaus. Deze paragraaf gaat over de communicatie met deze partners.
5.2.1 Belangrijke communicatie partners
Belangrijke partners VRHM en gemeenten bij risico- en crisiscommunicatie hoogwater regionale
keringen:
- Vitale partners: elektriciteit/gas (Liander, Stedin, Tennet);
- Drinkwaterbedrijven (Oasen, Dunea, PWN);
- Waterschappen: Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden;
- Defensie;
- Reddingsbrigade;
- Nederlandse Rode Kruis;
- Nationale Reddingsvloot;
- Rijkswaterstaat/Ministerie I&M;
- Provincie Zuid-Holland;
- Telecombedrijf T-Mobile (namens alle telecomaanbieders).
5.2.2 Organisatie van communicatie
Risicocommunicatie (artikel 46 Wet veiligheidsregio’s) en crisiscommunicatie bij verstoring van
openbare orde en maatschappelijke onrust is een verantwoordelijkheid van de burgemeester (artikel
7 Wet veiligheidsregio’s).
Voor risicocommunicatie (niveau informeren) bij overstromingen en ernstige wateroverlast heeft
VRHM een coördinerende rol. De communicatieadviseur VRHM belast met het onderwerp
waterveiligheid stemt af met partners.

Aan alle teams in de hoofdstructuur (CoPI, ROT, (R)BT)
nemen communicatieprofessionals van gemeenten,
hulpdiensten of partners deel. VRHM communiceert over het
incident en de maatregelen die worden genomen voor de
incidentbestrijding. Partners communiceren over hun eigen
bedrijfsvoering (feiten, maatregelen, prognoses). Er is
afstemming over de communicatie tussen VRHM en partners.
In de voorbereiding doet de communicatieadviseur VRHM
belast met onderwerp waterveiligheid dit. Bij een (dreigend)
incident coördineert Hoofd Taakorganisatie Communicatie
van VRHM de communicatie en heeft afstemming met
partners.

Figuur 5: Proceskaart
Crisiscommunicatie VRHM

5.3 Niveaus risico- en crisiscommunicatie
Binnen de handreiking samenredzaamheid worden vier niveaus onderscheiden:
Niveaus
Omschrijving
Communicatiedoel
1. Informeren
Er is nog niets aan de hand. Als er
Bewustwording,
sprake is van een overstroming elders, aanzetten tot
die vergelijkbaar is met wat hier zou
voorbereiden.
kunnen gebeuren kan de actualiteit
evt. gebruikt worden om de
kernboodschap onder de aandacht te
brengen.
2. Alerteren
De eerste fase bij een dreigende
Beperking van
overstroming of ernstige wateroverlast. onrust, duiding
Inwoners bewust maken van welke
geven en informeren
maatregelen zij mogelijk moeten
over ‘wat te doen’.
opvolgen.
3. Waarschuwen Er is sprake van een serieuze dreiging. Idem
Bijvoorbeeld door hevige regen of gat
in de kade. Aanzet tot voorbereidende
actie nodig.
4. Alarmeren
Er is sprake van een actuele en acute
Idem
dreiging, bijvoorbeeld extreem
hoogwater of falen van de waterkering.
Veiligheidsregio’s geeft crisisinformatie
en handelingsperspectief.

Kernboodschap
Het kan mis
gaan, bereid u
voor!

Het kan mis
gaan, dit moet u
doen!

Het gaat mis, dit
moet u doen!

Het gaat echt
mis, dit moet u
doen!

Het eerste niveau valt onder risicocommunicatie. Omdat bij een (dreigende) overstroming de tijd vaak
kort is, is het belangrijk om ook aan dit eerste niveau goed aandacht te besteden, zodat mensen al
weten wat zij moeten doen als er (een dreiging van) hoog water is. Niveau 2 tot en met 4 vallen onder
crisiscommunicatie, deze niveaus lopen vaak in elkaar over. Naarmate de dreiging acuter wordt, is de
informatie en communicatieboodschap steeds concreter en meer toegespitst op de dan geldende
situatie.

5.4 Rolverdeling in verschillende niveaus
Hieronder wordt de rolverdeling tussen de partners en VRHM op de niveaus van informeren,
alerteren, waarschuwen en alarmeren nader uitgewerkt. Vooral voor het niveau informeren is het
belangrijk goede werkafspraken te maken. Vanuit de VRHM zijn eerder risicocommunicatiecampagnes gedaan. Belangrijk is om dit in afstemming met partners te doen, zodat de boodschap
vanuit ieders discipline wordt versterkt. Voor de andere niveaus geldt dat de structuur goed staat. De

inhoud heeft nog nadere afstemming nodig. Hoe beter de afstemming is op het niveau informeren,
hoe makkelijker de samenwerking zal gaan op de andere niveaus. Immers elkaars belangen, kennis
en kunde zijn dan al bekend.
5.4.1 Informeren (koude fase)
Communicatieadviseur VRHM belast met het onderwerp waterveiligheid neemt contact op met
partners om hen te betrekken bij risicocommunicatie hoogwater. Met partners worden afspraken
gemaakt hoe zij met elkaar inwoners het beste kunnen bereiken en wat ieders rol is. Ook wordt de
woordvoeringslijnen in deze ‘koude’ fase afgestemd. Met partners wordt een communicatiekalender
opgesteld, met momenten waarop het handig is aan te haken met een communicatieboodschap over
overstromingen en ernstige wateroverlast. Op de website www.hollandsmiddenveilig.nl is
overstromingsrisico’s een onderwerp.
5.4.2 Alerteren (warme fase)
Communicatieadviseur VRHM belast met het onderwerp waterveiligheid of bij opschaling
(voorbereidend ROT) de dienstdoende ROT-communicatieadviseur neemt contact op met partners
over of en hoe hierbij wordt aangehaakt, bijvoorbeeld door de boodschap bij informeren aan te
passen aan de dan geldende actualiteit of het geven van handelingsperspectief (wat je wil dat
mensen doen) bij een mogelijke overstroming. Het is ook mogelijk dat het waterschap aan de
communicatieadviseur VRHM het signaal geeft van een mogelijke overstroming. Samen stemmen zij,
met eventueel andere partners, de communicatie af.
5.4.3 Waarschuwen (warme fase)
Afhankelijk van de opschaling neemt de communicatieadviseur CoPI (GRIP 1), de
communicatieadviseur ROT (GRIP 2) of Hoofd Taakorganisatie Communicatie (vanaf GRIP 1)
contact op met partners om te overleggen wie, wat gaat communiceren. VRHM communiceert
over het dreigende incident. Is er niet opgeschaald dan doet de communicatieadviseur VRHM
belast met waterveiligheid dit.
5.4.4 Alarmeren (warme fase)
De veiligheidsregio geeft crisisinformatie en handelingsperspectief. Specifieke boodschap geldend bij
dat moment is gebaseerd op de handreiking handelingsperspectief. Afhankelijk van de opschaling
neemt de communicatieadviseur CoPI (GRIP 1), de communicatieadviseur ROT (GRIP 2) of Hoofd
Taakorganisatie Communicatie (vanaf GRIP 1) contact op met partners om boodschap af te
stemmen. Op het moment van opschaling wordt een Taakorganisatie Communicatie actief. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie coördineert de communicatie en stemt af met partners.
Bij alerteren, waarschuwen en alarmeren richt de crisisorganisatie van de VRHM, naast LCMS, een
digitaal platform in waarop eenvoudig informatie kan worden gedeeld en met elkaar kan worden
afgestemd. Denk aan communicatieboodschappen, woordvoeringslijnen e.d. Ook stemmen partijen af
wie de woordvoering doet.
Naast informeren over het risico van wateroverlast en overstromingen is de informatie zoveel mogelijk
toegespitst op wat doelgroepen tijdens incidenten aan gedrag moeten vertonen.

5.5 Voorbereiding risico- en crisiscommunicatie met publiek
5.5.1 Communicatiedoelen met publiek
Zoals aangegeven zijn mensen die weten dat er kans is op een overstroming in hun buurt en weten
wat ze moeten doen, beter voorbereid. Mensen zullen bij een acute dreiging dan ook eerder op zoek
gaan naar informatie en de urgentie voelen zich voor te bereiden.
Risico- en crisiscommunicatie hoogwater heeft dan ook de volgende doelen:
- Doelgroepen weten dat zij te maken kunnen krijgen met overstromingen en ernstige
wateroverlast;
- Doelgroepen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden op overstromingen en ernstige
wateroverlast;
- Doelgroepen bereiden zich voor op overstromingen en ernstige wateroverlast;
- Doelgroepen weten wat zij moeten doen als zij te maken krijgen met overstromingen en ernstige
wateroverlast;
- Doelgroepen volgen adviezen die zij bij (de voorbereiding krijgen op) overstromingen en ernstige
wateroverlast krijgen op.
5.5.2 Doelgroepen publiek
Publiek
-

Algemeen 18+
Niet-zelfredzamen
Kinderen 8-12 jaar
Jongeren 13-18 jaar

Bedrijven algemeen, in
bijzonder
- BRZO
- Heineken
- Akzo
- Boeren en tuinders
- E.a. afhankelijk van
situatie

Organisaties en instituties
-

-

Ziekenhuizen, verpleeg- en
verzorgingshuizen, thuiszorg,
zorginstellingen (gehandicapten) en
psychiatrische instellingen
Onderwijsinstellingen
Gevangenissen
Cultureel erfgoed
AZC’s

5.6 Betrokkenen en getroffenen
Tijdens een overstroming of ernstige wateroverlast zijn de mensen van het getroffen gebied een
belangrijke doelgroep. Van de mensen die blijven of weggaan wordt ander gedrag verwacht. Veel
mensen kunnen zelf maatregelen nemen, voor mensen
die dat niet kunnen is extra aandacht nodig. Doelgroepen
kunnen niet direct met overstromingen te maken hebben,
maar wel hinder/gevolgen ondervinden, bijvoorbeeld
stroomuitval of opvang familie.
Tijdens een crisis wordt bij communicatie een ring van
betrokkenen gemaakt, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen:
Getroffenen (direct last van de crisis);
Betrokkenen (niet direct last, maar kunnen wel last
krijgen);
Betrokken voelen (mensen op social media of die
eerder een soortgelijk incident hebben meegemaakt).
Figuur 6: Ring van betrokkenen

5.7 Communicatiestrategie
Een communicatiestrategie geeft focus en richt zich op de vraag hoe een boodschap bij de doelgroep
terecht moet komen om de doelstellingen te bereiken. De kernwoorden die bij de
communicatiestrategie hoogwater horen zijn: actief, persoonlijk relevante boodschap met
handelingsperspectief, gebruik elkaars kracht, www.hollandsmiddenveilig.nl als regionale website,
communicatie sluit aan op www.crisis.nl (als meer regio’s betrokken zijn).
5.7.1 Informeren
Actief
- Communiceer actief over overstromingsrisico’s en hoe men zich kan voorbereiden.
- Geef aan waar de informatie is te vinden als voorbereiding op een overstroming en hoe men
wordt geïnformeerd tijdens een overstroming.
Inhoudelijk
- Communiceer dat het een keer kan misgaan en geef handelingsperspectief hoe zich voor te
bereiden en wat te doen tijdens een overstroming.
Persoonlijk en samen
- Geef aan wat er kan gebeuren.
- Roep op om ook naar mensen in de omgeving om te kijken.
- Leg contact met bijzondere doelgroepen.
Verbinding en samenwerking
- Maak afspraken met partners.
- Maak gebruik van communicatiemiddelen partners.

5.7.2 Alerteren, waarschuwen en alarmeren
Actief
- Communiceer actief richting publiek en pers, zo houd je de regie in handen.
- Communiceer onzekerheden, maar geef wel procesinformatie.
- Zorg voor communicatiemiddelen die werken als de stroom uitvalt.
Inhoudelijk
- Formuleer een korte kernboodschap en geef aan waar meer informatie is te vinden.
- Zorg voor concrete informatie wat mensen moeten doen (schadebeperking).
- Geef duiding (betekenisgeving).
- Communiceer actueel, transparant en eenduidig.
- Zet alle kanalen in, ook die van partners.
- Maak woordvoeringslijnen en Q en A (zowel voor pers als publiek).
- Gebruik de omgevingsanalyse om je boodschappen en strategie aan te scherpen.
- Neem in je boodschap samenredzaamheid mee. Van inwoners wordt verwacht dat ze zichzelf in
veiligheid brengen en ze elkaar helpen.
Persoonlijk en samen
- Informatie op maat, wat gebeurt er in mijn buurt/stad/regio?
- Handelingsperspectief meegeven, wat kan ik doen, wat betekent het als ik blijf of wegga?
- Denk met name aan bijzondere doelgroepen zoals boeren, bedrijven en instellingen.
- Maak gebruik van sociaal gedrag. Mensen zijn geneigd te doen wat anderen in hun omgeving
doen. Bij evacueren: toon beelden of vertel verhalen van vertrekkende mensen. Bij niet
evacueren: laat mensen zien die zich voorbereiden op een verblijf in het bedreigde gebied.
- Samenredzaamheid: maak gebruik van verhalen en beelden waarin mensen elkaar helpen.

Positioneren: Verbinding en samenwerking
- Communiceer vanuit een voor inwoners herkenbare afzender, de burgemeester, en gebruik een
herkenbaar platform.
- Stem kernboodschappen, woordvoeringslijnen en Q en A af met je partners.
- Spreek af wie waar over communiceert.
- Bespreek hoe je elkaar kunt versterken, door berichten door te plaatsen of te verwijzen.

5.8 Algemene boodschap hoogwater regionale keringen
5.8.1 Niveau informeren
U woont in een gebied dat kan overstromen. Samen met waterbeheerders doen wij er als gemeente
alles aan om hoogwater tegen te gaan. De natuur is grillig en ondanks alles wat we doen om het
gebied veilig te maken, kan het toch een keer misgaan. Ook u kunt met een overstroming te maken
krijgen. Deze overstroming kan vanuit [aanvullen] komen. Als dat gebeurt vragen wij u uw huis en het
gebied te verlaten. Volg altijd de instructies van de hulpdiensten op.
Als een overstroming ontstaat, bijvoorbeeld door een gat in de kade of dijk, dan doet het waterschap
er alles aan om het gat zo snel mogelijk dicht te maken. Dit dicht maken duurt al gauw een paar
dagen. Gebieden stromen in die tussentijd vol. Het water kan in straten binnen een paar uur zo hoog
stijgen dat stroom en gas uitvalt en niet meer door de straten is te rijden. Het repareren van de kade
en/of het leegpompen van een gebied duurt al gauw een paar weken. Gas en stroom werken niet en
er is geen schoon drinkwater. Dit repareren duurt ook nog eens een paar weken. Dat betekent dat u
al gauw een paar maanden uw huis niet in kan.
Wat kan ik doen om me voor te bereiden?
Zorg in ieder geval dat u 72 uur op een droge plek kan blijven. Bij een overstroming is de kans groot
dat u niet het gebied uit kan, omdat wegen overstromen of omdat het te druk op de weg is om uit het
gebied weg te gaan. Hulpverleners hebben de tijd nodig om bij u te kunnen komen. Een droge plek
kan uw zolder zijn of anders een hoog gebouw in de buurt.
Maak een lijst van spullen die belangrijk zijn om in veiligheid te brengen of mee te nemen. Dan kunt u
als het moment daar is snel de belangrijke spullen in veiligheid brengen of meenemen.
- Weet hoe u gas, water en elektriciteit afsluit;
- Denk alvast na waar u naar toe kan voor langere tijd. Maak afspraken met vrienden/familie;
- Hulpdiensten geven informatie over hoe u het gebied uit kan of wat u moet doen tijdens een
overstroming, zorg dat u deze informatie kan ontvangen via een radio op batterijen;
- Kijk op overstroomik.nl over hoe u zich nog meer kan voorbereiden en voor tips;
- Kijk ook om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heeft u zelf een
beperking of bent u hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren u willen helpen.
Waar vind ik informatie?
Informatie over overstromingsrisico’s en hoe u zich kunt voorbereiden vindt u op: overstroomik.nl en
www.hollandsmiddenveilig.nl.
5.8.2 Niveau alerteren, waarschuwen, alarmeren
Mogelijk kan niet iedereen het gebied verlaten, omdat het te druk is. Of omdat het water meer dan 20
cm hoog is, waardoor auto’s niet meer door het water kunnen rijden.
Wat kan ik doen bij een overstroming?
Als het gebied waar u woont volstroomt, dan hoort u via uw gemeente wat u kunt doen. Zorg in ieder
geval dat u 72 uur op een droge plek kan blijven. Dat kan uw zolder zijn of anders een droog gebouw
in de buurt. Ook is het mogelijk om naar een schuilplaats van de gemeente te gaan. Bij een
overstroming is de kans groot dat u niet het gebied uit kan, omdat wegen overstromen of omdat het te
druk op de weg is om uit het gebied weg te gaan.
- Volg de website www.hollandsmiddenveilig.nl voor informatie van het laatste moment;

-

Luister naar calamiteitenzender RTV west;
Volg instructies van overheid en hulpverleners op;
Als u moet evacueren of als het water tot aan uw huis komt, sluit dan gas en elektriciteit af;
Dek de toiletbril stevig af, bijvoorbeeld met een baksteen. Dit voorkomt dat rioolwater uw huis
instroomt;
Breng schoonmaakmiddelen (bijv. in gootsteenkastje) en andere middelen die slecht zijn voor het
milieu (schuur/garage) naar boven, om schade aan het milieu te voorkomen;
Neem bij een evacuatie alleen hoognodige spullen mee: eten en drinken, contant geld,
medicijnen, identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Denk ook aan de huisdieren.
Doe uw woning op slot;
Controleer of uw buren weten dat ze moeten evacueren;
Zorg dat u een transistorradio op batterijen hebt, zodat u tijdens een overstroming informatie kunt
ontvangen;
Als u niet weg kunt, zoek dan een droge plek in uw huis of in de buurt en neem uw radio op
batterijen en noodpakket mee;
Als u zelf veilig bent, help mensen in de buurt die hulp nodig hebben;
Waad of rijd nooit door het water heen. Snelstromend water kan u omver gooien of meesleuren;
20 cm water is al genoeg om niet meer door het water te kunnen rijden.

Waar vind ik informatie?
- Bij hoogwater of een dreiging van hoog water vindt u informatie op de website
www.hollandsmiddenveilig.nl of kijk op de website van uw gemeente;
- Weersverwachtingen en -waarschuwingen: knmi.nl, teletekstpagina’s 710 en 713.

5.8.3 Bouwstenen communicatieboodschap
Communicatieboodschappen hierboven worden aangevuld met zo specifiek mogelijke informatie voor
de dan geldende situatie. De extra communicatieboodschappen fungeren als ‘bouwstenen’ van de
communicatieboodschap.
Fase
alerteren/waars
chuwen
Hoogwater /
pré-evacuatie

Fase alarmeren
Evacuatie

Informeren wat er gebeurt tijdens een overstroming en wat het persoonlijk en materieel
risico is.
Informeren over de bedreigde gebieden d.m.v. een kaart en informeren naar welke
gebieden zij kunnen uitwijken.
Informeren waar mensen informatie kunnen vinden: www.overstroomik.nl.
Als er een publieksnummer wordt geopend, dan deze ook communiceren.
Aangeven hoe bewoners worden gewaarschuwd bij acuut gevaar.
Informeren waar mensen kunnen melden dat ze bijvoorbeeld verminderd zelfredzaam
zijn/ geen vervoer hebben en dat ze hulp nodig hebben.
Inventariseer eigen evacuatiemogelijkheden voor het vee.
Toelichten van mogelijke schaderegelingen voor land-, tuinbouw en andere
ondernemers.
Informeren over evacuatie, zelfredzaamheid, opvanglocaties en transfers (hoe naar de
opvanglocatie te komen).
Informeren over gebruik evacuatieroutes over de weg.
Besteed ook aandacht aan klein vee/hobby- en huisdieren (wel-niet aparte opvang).
Informeren dat gas, elektra (en daarmee telecom en ICT) en watervoorziening
afgeschakeld gaan worden bij een overstroming. Telefoon/internet werken dan niet
meer.
Uitspreken dat hulpverlening niet kan worden gegarandeerd voor achterblijvers.
Aansporen tot het ondersteunen van medemensen.
Informeren m.b.t. te treffen voorbereidingen voor onderweg: volle brandstoftank,
noodpakket: zoals voedsel-en medicijnenpakket, batterijen en zaklamp, voldoende
(warme) kleding etc.

Oproepen waardevolle papieren (paspoort, verzekeringspapieren e.d.) bij zich te
dragen.
Afschakelen van gas, water en licht in eigen woning bij weggaan.
Informeren wanneer gas, elektra en watervoorziening afgeschakeld worden.
Achterblijvers: hoog genoeg zitten, genoeg eten, drinken en medicijnen in huis halen.
Achterblijvers: beseffen dat zij geen beroep kunnen doen op hulpverlening bij een
overstroming.
Gevaar/gevolgen voor achterblijvers benadrukken: ziekte, uitval nutsvoorzieningen.

5.9 Communicatiemiddelen en kanalen
Naast de communicatieboodschap is het ook belangrijk om te bepalen welke communicatiemiddelen
en communicatiekanalen ingezet gaan worden bij een overstroming. Ook hier wordt een onderscheid
gemaakt in de verschillende niveaus. Hieronder een inventarisatie van middelen en kanalen zover
deze nu bekend zijn. Het landschap van (sociale) media verandert snel, het is goed om hier dus
regelmatig een update voor te maken.
5.9.1 Informeren
- Website VRHM: wat kunt u doen?
- Film overstroom ik? link via website VRHM
- Aandacht bij folder waterschapsbelasting
- Gerichte campagne in polders (onder meer met communicatiemiddelen uit de toolbox Ons water)
- Bericht voor facebook, twitter VRHM en gemeente bij hoog water in veiligheidsregio of vlak over
de grens
5.9.2

Alerteren, waarschuwen en alarmeren
Als er (nog) stroom is…
- Eigen middelen:
o Persstatements, persconferenties, mediagesprekken en aanbieden interviews
o Twitter (voor initiële meldingen en verwijzingen) en facebook (nice to know informatie).
Dit zijn interactieve media, zorg dus voor webcare.
o Website hollandsmiddenveilig.nl: nieuwsberichten, dossier, een liveblog (houd die dan
ook echt actueel).
o Publieksinformatienummer
- NL-Alert, werkt in getroffen gebied (zie website NCTV)
- Crisis.nl (zie website NCTV)
- Publieksinformatienummer NCC 0800-1351 voor acute fase (zie website NCTV)
- Borden boven snelwegen bij evacuatie (in samenwerking met Rijkswaterstaat)
Als er geen stroom meer is….
- Rampenzender (via autoradio of radio op batterijen)
- Radiozendamateurs (stichting DARES)
- Gemeentehuizen, wijkinformatiepunten, buurthuizen, sporthallen
- Geluidswagens (let op laag bereik, als je ze inzet, dan blijven herhalen).
- Persberichten en mediagesprekken. Spreek van tevoren af met de pers waar zij worden
verwacht.
- Flyers of bewonersbrieven. Zorg dat je die ergens anders kunt laten maken.
- Hulpdiensten rijden stapvoets in de wijk.

Tip: Geen stroom?
Bedenk nu al alternatieven voor als de stroom uitvalt. Op ene andere werkplek of in een andere regio kun je
misschien wel gebruik maken van computers, printers etc.

5.10 Communicatie in nafase
De crisiscommunicatie vanuit de Veiligheidsregio Hollands Midden stopt als voor de hulpdiensten
geen taak meer is en de Veiligheidsregio Hollands Midden afschaalt. Dan is de gemeente
verantwoordelijk voor de communicatie en de afstemming met partners, zoals het waterschap. Een
overstroming kan meerdere gemeenten treffen. Maak afspraken met elkaar over de communicatie,
zodat inwoners een eenduidige boodschap ontvangen. De duur van het watervrij maken is afhankelijk
van de diepte en de grootte van de polder. Een gebied zal geleidelijk watervrij worden, sommige
delen zullen snel droogvallen en andere blijven langer onder water. Nadat het water is weggepompt is
niet direct de gehele polder weer vrij toegankelijk. Het achtergebleven slib en modder kunnen ervoor
zorgen dat de polder nog geruime tijd onleefbaar blijft.
In de nafase gaat het om bijvoorbeeld:
- Mensen informeren wanneer het gebied is leeggepompt (in overleg met het waterschap);
- Wanneer zij weer terug kunnen;
- Hoe zij terug kunnen (bijvoorbeeld alsnog niet alle wegen weer open zijn);
- Hoe zij het water uit hun huis kunnen halen;
- Wanneer water en stroom weer aangesloten zijn (en wat zij moeten doen: bijvoorbeeld
kookadviezen water);
- Schaderegelingen en hoe hiervan gebruik kan worden gemaakt.
Belangrijk is inwoners stap voor stap meenemen in wat in het gebied gebeurt. Vraag mensen als zij
klaar zijn in hun eigen huis om te kijken naar mensen in de buurt.
Als ondersteuning wordt www.hollandsmiddenveilig.nl ingezet, ter ondersteuning van informatie op de
gemeentelijke website.

6 Bronnen
Er zijn voor de totstandkoming van deze risicoanalyse diverse bronnen gebruikt. De belangrijkste
bronnen die gebruikt zijn:
-

Oplevernotitie “Overstromingsscenario’s regionale waterkeringen”, Hoogheemraadschap
Schieland en de Krimpenerwaard, Nelen & Schuurmans (d.d. 25-01-2018);
Kaarten Waternet, scenario’s doorbraak keringen Drechtkade (oost)/Nieuwveens Jaagpad, Kade
Zevenhoven en Westveensde kade (d.d. 08 november 2019);
Kaarten en beelden Tygron Hoogheemraadschap Rijnland, www.tygron.com (februari 2019);
Handreiking Impactanalyse overstromingen en ernstige wateroverlast;
De impact van overstromingen op de drinkwatervoorziening, RIVM rapport 2018-0171;
Risicokaart.nl;
Klimaatatlas Zuid-Holland via: https://zuid-holland.klimaatatlas.net/;
Storylines bestrijding en herstel bij overstromingen, HKV rapport (oktober 2019);
Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen, IFV en WAVE2020 (17 oktober 2019);
Handreiking handelingsperspectieven overstromingen en ernstige wateroverlast (2017), Water en
evacuatie;
Impactanalyse hoogwater regionale keringen VRHM (2019) van Nieuwenhuis;
Handboek inzet calamiteitenmateriaal Waterschappen (2016), Unie van Waterschappen;
Kader grootschalige evacuatie (2014), Ministerie van Veiligheid en Justitie;
Leidraad voor het evacueren van vee (2014), Ministerie van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit;
Regionaal Risicoprofiel VRHM;

7 Bijlagen
7.1 Bijlage 1. Hoogtekaart

7.2 Bijlage 2. Kwetsbaar en vitaal

Kwetsbaar
▪ Plaatsen waar personen verblijven (woningen, campings, hotels, evenemententerreinen)
▪ Plaatsen waar dieren verblijven (veehouderijen, kinderboerderijen, dierenpensions)
▪ Zeer kwetsbare gebouwen
- gebouwen met een gezondheidszorgfunctie met een bed functie (ziekenhuizen, verpleeghuizen)
- gebouwen met een woonfunctie voor zorg (bejaardenhuizen, instellingen jeugdzorg, instellingen
voor mensen met een beperking)
- gebouwen met een cel functie (bijv. detentie instellingen)
▪ Cultureel erfgoed (monumenten, archieven, collecties, archeologisch/landschappelijk)
Vitaal
▪ Vitale infrastructuur/objecten
- Gas (gasdistributie en meetstations, gasdistributienetwerk)
- Stadsverwarming
- Elektriciteit (elektriciteitscentrales, transformator-/onderstations, wijkdistributie, leidingen)
- ICT (ICT-centra, telefoonzendmasten, telefoon/internetcentrales, kabels, noodcentrales- en
netwerken, CAI en glasvezelcentrales en verdeelkasten)
- Drinkwater (drinkwaterwinpunten, reservoirs, distributienet)
- Oppervlaktewater (gemalen)
- Riolering (zuiveringsinstallaties, gemalen en pompen)
- Transportinfrastructuur ((vaar)wegen, tunnels, viaducten, aquaducten, sluizen, havens,
spoorwegen, stations, etc.)
▪ Voor hulpverlening vitale objecten
- Crisiscentra, alarm en coördinatiepunten, ziekenhuizen, bevoorradingscentra ziekenhuizen,
productie en opslaglocaties geneesmiddelen, opslag voedsel, opslag noodvoorzieningen
Milieu
▪ BRZO-bedrijven
▪ IPPC11 bedrijven
▪ Bedrijven waar radioactieve stoffen worden opgeslagen/geproduceerd
▪ Buisleidingen waardoor milieugevaarlijke stoffen worden getransporteerd

11 BRZO bedrijven zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die vallen onder de werking van
het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Sommige bedrijven maken gebruik van een IPPC-installatie, zoals intensieve
veehouderijen en grote milieuvervuilende bedrijven. Deze bedrijven moeten wat betreft energiegebruik en afval aan strenge
voorwaarden voldoen.

7.3 Bijlage 3 Wettelijk kader
Evacueren van bevolking – wie is waartoe bevoegd?
•

Burgemeester/voorzitter veiligheidsregio
De burgemeester is belast met het opperbevel bij de rampenbestrijding en bij het treffen van
maatregelen in geval van ernstige vrees voor het ontstaan van een ramp. In geval van een
bovenlokale ramp of crisis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is die rol neergelegd
bij de voorzitter van de veiligheidsregio.
In de praktijk wordt de noodbevoegdheid uit artikel 176 van de Gemeentewet toegepast als
grondslag voor de opdracht tot evacuatie door de burgemeester. Beperking hieraan is dat een
dergelijke evacuatieopdracht – omdat de beperkingsystematiek van de Grondwet dit niet toestaat
– geen grondslag biedt om mensen te verplichten hun woning (huisrecht) te verlaten. Er bestaat
dus geen wettelijke grondslag voor het geven van een bevel tot evacuatie door de burgemeester
dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio.
Wet verplaatsing bevolking
In geval van een (dreiging van een) ramp die bovendien zodanig is dat de
aanwijzingsbevoegdheden niet toereikend zijn, kan de minister van BZK¹⁵ de verplaatsing van
bevolking gelasten. De Wet verplaatsing bevolking (Wvb) voorziet overigens alleen in de
evacuatie van de bevolking, niet van vee en goederen. De bevoegdheid om evacuatie te gelasten
wordt in werking gesteld bij koninklijk besluit, op voordracht van de Minister-president¹⁶.
De minister van BZK kan in het geval van een (dreiging van een) ramp een algemene of
bijzondere machtiging verlenen op grond waarvan de burgemeester of de CdK in het belang van
de veiligheid van de bevolking of van de instandhouding van het maatschappelijk leven
verplaatsing van de bevolking kunnen gelasten. Deze machtiging kan pas worden verleend,
nadat artikel 2b van de Wvb bij koninklijk besluit in werking is gesteld.

•

Evacueren van vee
De minister van Economische Zaken is beleidsmatig verantwoordelijk voor de agrarische sector
en de hierbij bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren (vee). Dit zijn niet alleen
bedrijfsmiddelen maar tevens levende wezens waarvoor een algemene zorgplicht geldt op grond
van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De zorgplicht ligt primair bij de eigenaar van de
dieren (veehouder). De veehouder is zelf verantwoordelijk voor het evacueren van zijn vee,
daartoe gefaciliteerd door de lokale/regionale overheid. In de gemeentelijke/regionale
draaiboeken moet worden voorzien in onder meer procedures voor het verplaatsen, de opvang
en de verzorging van vee.

•

Milieubeheer
Artikel 17.19 van de Wet milieubeheer geeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) de
bevoegdheid om, zo nodig met behulp van de sterke arm, alle maatregelen te nemen die hij in het
belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu noodzakelijk acht.
Tot de bedoelde maatregelen kan ‘het verwijderen van personen, dieren, planten of goederen uit
bepaalde gebieden’ behoren. Voorwaarde voor toepassing van deze bevoegdheid is de situatie
dat ‘stoffen, preparaten of genetisch gemodificeerde organismen, dan wel handelingen daarmee,
naar het oordeel van Onze Minister onduldbaar gevaar opleveren voor de gezondheid van de
mens of voor het milieu’. De minister van IenM neemt de maatregel in overeenstemming met de

¹⁵ Op grond van artikel 2d, gelezen in samenhang met artikel 2a van de Wet verplaatsing bevolking (Wvb)
¹⁶ Artikel 2b Wvb kan ook van toepassing zijn een (beperkte) noodtoestand wordt uitgeroepen op basis van de Coördinatiewet
uitzonderingstoestanden.

ministers wie het mede aangaat, tenzij de vereiste spoed zich naar het oordeel van de minister
van IenM daartegen verzet¹⁷.

Kosten opvang
De gemeente die de kosten maakt (opvanggemeenten/effectgemeente) draagt de kosten, tenzij
anders is overeengekomen. Uitgangspunt bij de Wvr is opvang binnen de eigen gemeente, tenzij het
gebied niet leefbaar is. De brongemeente zal in een dergelijk geval een andere gemeente benaderen
met de vraag of mensen daar gebruik kunnen maken van opvangmogelijkheden.
Gemeenten kunnen kosten:
• verhalen als er een veroorzaker (van de ramp) is aan te wijzen;
• declareren op grond van artikel 55 Wvr: bijdrage in de rampbestrijdingskosten. Er moet dan
wel sprake zijn van een ramp in de zin van artikel 1 van de Wvr en het moet gaan om niet
begrote kosten. Gemeenten die opvang hebben verzorgd, maar niet in het rampgebied
liggen, kunnen in principe hun (niet begrote) kosten declareren bij de brongemeente waarbij
de kosten vervolgens (meeliften) in de aanvraag rampbestrijdingskosten van die
brongemeente. Gemeenten krijgen op grond van artikel 55 Wvr nimmer de volle honderd
procent van gemaakte kosten uitbetaald. Bij de uitvoering van artikel 55 Wvr wordt gekeken
of de kosten te relateren zijn aan de bestrijding van de ramp, gedurende de periode van de
ramp. Ook wordt gekeken naar de redelijkheid van de gedeclareerde kosten. Daarnaast is het
rampbegrip in de tijd beperkt. In deze situatie kan dan naar verwachting uitsluitend gedacht
worden aan een vergoeding van de eerste noodopvang in het kader van een evacuatie. De
(tijdelijke opvang) tijdens het herstel van het gebied valt niet onder dit artikel.
• mogelijk dekken, maar hier zijn op voorhand geen uitspraken over te doen. Dit is afhankelijk
van de aard en omvang van de ramp.
• die particulieren in het verleden hebben gemaakt voor evacuatie (verhuizing, verplaatsing,
opslag inboedel en hotels) niet vergoeden omdat er van overheidswege gratis (voor
particulieren) opvang werd verstrekt.

¹⁷ Het wettelijk kader uit ‘kader grootschalige evacuatie’ (2014), Ministerie van Veiligheid en Justitie

7.4 Bijlage 4 Taken CoPI, ROT en BT in de acute fase¹⁶
CoPI
Taak
- Coördinatiepunt voor aansturing lokale zaken (verkeersmanagement, opvang en verzorging)
Bestrijding
- Ga uit van beschikbare mensen en middelen
- Handel op basis van prioritering
- Positioneer de capaciteit op strategische locaties
Coördinatie
- Benoem lokale evacuatieleider
Veiligheid hulpverleners
- Houd rekening met overbelasting van hulpverleningscapaciteiten
- Formuleer een plan B (op locatie) voor eigen veiligheid
Informatievoorziening
- Accepteer onvolledige informatie

ROT
Liaisons
- Multidisciplinaire planningsstaf evacuatie inclusief RMOA (defensie) en externe crisispartners
zoals wegbeheerders en dreigingsexperts
Bestrijding
- Werk prioritering uit.
- Analyseer relaties met omliggende regio’s en verkeersnetwerken.
- Analyseer benodigde reistijd bij inzet van middelen.
- Werk logistieke aspecten uit:
- Aflossing hulpdiensten, uitputtende middelen (brandstof, materiaal en voeding), primaire
levensbehoeften hulpverleners en evacués.
Coördinatie
- Benoem evacuatieleider voor planning en uitvoering.
- Maak afspraken over logistieke voorzieningen, bijvoorbeeld: Wie zorgt voor rolstoel- en
zittend vervoer en wie voor liggend vervoer?
- Wie is aanspreekpunt voor crisispartners die eigen maatregelen (gaan nemen)
- Maak overzicht van besluiten die moeten worden genomen door het (R)BT.
Veiligheid hulpverleners
- Zorg dat bij het evacuatieplan ook een plan B is.
- Houd rekening met aflossing van hulpverleners en materieel.
Informatievoorziening
- Accepteer en benoem onvolledige informatie en onzekerheid
- Benoem eigenaren van processen en de toelevering van informatie
- Dreiging (dreigingexperts)
- Verkeer (verkeerexperts)
- Opvang (ROT)
- Bijstand (ROT)
- Autonoom gedrag bevolking (communicatie)
¹⁶ Kader grootschalige evacuatie (2014), Ministerie van Veiligheid en Justitie

- Media (communicatie)
Bevolkingszorg
- Breng opvanggebieden in kaart en communiceer hierover
- Onderscheid korte termijn (dagen) en lange termijn (weken)
- Stel eisen voor opvang en deel verwachtingen met bevolking
Communicatie en voorlichting
- Beschrijf voorlichtingsstructuur en communicatiestrategie, inclusief mogelijke boodschappen
- Benoem de onzekerheden
- Geef een handelingsperspectief
Overige processen
- Geef direct aandacht aan schadeafhandeling
- Start projectorganisatie voor herstel en nazorg
- Concretiseer nafase
- Start planning reddingoperatie bij start evacuatie

(R)BT
- Stem communicatiestrategie af op basis van operationeel plan (continu proces op basis van
nieuwe informatie)
- Zorg voor juridische verankering van gekozen maatregelen

