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Inleiding
Aanleiding / context

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP 4) uit 2001 zijn zeven grote milieuproblemen
geschetst waar we in 2030 in Nederland (waarschijnlijk) mee te maken krijgen als het
regeringsbeleid niet verandert. Deze milieuproblemen kunnen verstrekkende gevolgen
hebben. Op dit moment hebben we nog onvoldoende vat op deze problematiek. Het is dan
ook gewenst dat deze problemen goed in kaart worden gebracht en op termijn opgelost.
Een van de zeven problemen is de ‘exteme veiligheid’. In de afgelopen jaren zijn meer dan
300 ongevallen met milieuschade en / of slachtoffers gemeld aan de Europese Commissie.
Het betrof onder meer ongevallen in de productie van de chemische industrie, rond
luchthavens en bij spoorwegemplacementen. Het aantal ongevallen vertoont een licht
stijgende trend. Met name de exteme veiligheid langs transportassen voor gevaarlijke stoffen
wordt in toenemende mate een probleem, zo is de verwachting.
In reactie op onder meer de vuurwerkramp in Enschede heeft het kabinet exteme veiligheid
een topprioriteit gemaakt. Het exteme-veiligheidsbeleid richt zich op het gebmik, de opslag,
de productie en het transport van gevaarlijke stoffen en op het gebmik van luchthavens. Het
is gericht op het minimaliseren van de kans op en het effect van een emstig ongeval voor de
bevolking en de omgeving.
Het exteme-veiligheidsbeleid heeft een interdepartementaal karakter. Het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat is eerstverantwoordelijke voor het beleid ten aanzien van het vervoer
van gevaarlijke stoffen.
Voor drie zeer gevaarlijke en veel gebruikte stoffen, te weten LPG, chloor en ammoniak, is
besloten integrate studies naar de keten van productie, opslag, transport en gebmik uit te
voeren. Deze drie stoffen kennen een eigen problematiek die een aparte aanpak rechtvaardigt:
bij LPG en ammoniak is sprake van overschrijding van de risiconormen, bij chloor is het
probleem de manier waarop de samenleving de risico’s random het vervoer ervaart. Het doel
van de ketenstudies is knelpunten in de keten te identificeren. Op basis van de resultaten
wordt voor elk van deze stoffen een beleid ontwikkeld om uiteindelijk de exteme veiligheid
aanzienlijk te verbeteren.
Een van de deelprojecten van de ketenstudies is ‘maatschappelijke beleving van de veiligheid
van het vervoer van gevaarlijke stoffen’. Het aspect van veiligheidsbeleving is tot nu toe
onderbelicht gebleven in het exteme-veiligheidsbeleid. Echter, de percepties van het publiek
zijn van groot belang: de effecten in een worst case scenario kunnen zo groot worden
verondersteld dat het vervoer onaanvaardbaar wordt geacht. Met andere woorden de
percepties kunnen de acceptatie van beleid bepalen.
Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat ziet zich geplaatst voor de vraag of en hoe beleving
van veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats moet krijgen in het extemeveiligheidsbeleid. Om deze vragen te kunnen beantwoorden wil het ministerie kennis
ontwikkelen op het gebied van perceptie van veiligheid zodat zij eventueel in staat is in haar
handelen beter rekening houden met percepties van veiligheid. Daamaast wil zij helderheid
krijgen over de rol en verantwoordelijkheid hierbij van het Ministerie van Verkeer &
Waterstaat, van andere overheden, bedrijfsleven en burger.
Om te bepalen hoe de overheid met de maatschappelijke beleving van de veiligheid van het
vervoer van gevaarlijke stoffen om moet gaan is het Sociaal Cultured Planbureau (SCP)
gevraagd een essay te schrijven.
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Het Ministerie van Verkeer & Waterstaat wil het essay in een breder kader plaatsen. Daartoe
vraagt zij een aantal bureau’s met specifieke deskundigheid op dit gebied een co-referaat /
essay te schrijven. Daama wil de overheid in een werkconferentie met de betrokken
stakeholders in discussie gaan om te bezien hoe de (beleving van de) exteme veiligheid kan
worden verbeterd en acceptatie te verkrijgen voor haar beleid.
De verschillende, elkaar aanvullende essays zijn bedoeld als start van het denkproces over de
(on)mogelijkheden van beleid ten aanzien van de maatschappelijke beleving van het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De werkconferentie kan vervolgens gezien worden als de start van
een interdepartementaal traject om te komen tot een rijksbrede visie op de communicatie
random exteme veiligheid.

Vraagstelling
De centrale vraag waarop de essays, dus ook dit essay, een antwoord moeten geven, luidt:
‘Hoe moet het Ministerie van Verkeer & Waterstaat omgaan met de perceptie
van veiligheid en (deperceptie van) haar verantwoordelijkheden? ’
Hierbij gaat het zowel om de beleving van een situatie waarin het vervoer van gevaarlijke
stoffen (nog) geen problemen oplevert en om de beleving op het moment van een incident
zoals recentelijk bijvoorbeeld in Amersfoort.

Communicatieve invalshoek
Uitgangspunt bij het beantwoorden van de centrale vraag is dat de essays vanuit verschillende
invalshoeken de beleving van de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen belichten.
Ze vormen immers de basis van het denken over de beleving van het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Het essay van Burson-Marsteller zal de materie belichten vanuit de communicatieve
invalshoek, waar de overige twee essays focus leggen op het wetenschappelijke c.q. het
bestuurskundige perspectief.
Dit ‘communicatie-essay’ richt zich specifiek op de percepties -met name bij burgers- die
heersen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bronnen van deze percepties
en de (on)mogelijkheden voor communicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen die
hierait voortvloeien. Twee belangrijke bronnen van percepties, te weten de berichtgeving in
de media en het handelen van de overheid -voor, tijdens en na een ramp- komen daarbij
uitgebreid aan de orde. Gegeven deze context, geven we zoveel mogelijk voorbeelden en
vergelijkingen om inzicht te vergaren in hoe de overheid wel en niet zou kunnen handelen als
het gaat om veiligheidsbeleving.

Communicatieve context: het recht van de burger op informatie
Communicatie over mogelijke rampen
De basis van het vervoersveiligheidsbeleid is gelegd in de Nota ‘Risiconormering Vervoer
Gevaarlijke Stoffen1. Momenteel wordt er naar gestreefd om het risicobeleid toegankelijker te
maken. In de praktijk wordt dit streven van het Ministerie van V&W gecombineerd met het
streven van het Ministerie van VROM om de informatievoorziening te verbeteren ook rond
gebmik, opslag, productie van gevaarlijke stoffen. Dit staat beschreven in het NMP4.

1

RNVGS; beleidbrief VROM en V&W, Tweede Kamer 1996, nr. 24 611.
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Specifiek met betrekking tot communicatie staat in het NMP42:
“De overheid en de burger moeten zicht hebben op potentieel gevaarlijke
activiteiten. De burger heeft recht op heldere informatie over veiligheidsrisico’s in woon- en werkomgeving. Er komt daarom een registratieplicht
voor risicosituaties, terwijl ook het recht op deze informatie wettelijk beter
wordt geregeld”.
In de praktijk vertaalt zich dit in onder meer:
risicokaarten waarmee de staatssecretaris van BZK in samenwerking met provincies en
gemeenten verbeteringen realiseert in de wettelijk verplichte informatievoorziening aan
burgers over risico’s,
een centraal register van risicosituaties bij het RJVM,
een Intemet-loket Lokaal Signaal,
de wet Puberr die voorziet in een loket voor door de overheid opgelegde beperkingen op
perceelniveau.
Communicatie ten tijde van rampen
Daamaast hebben we met betrekking tot de communicatie ook te maken met de Wet op rampen
en zware ongevallen (Wrzo - de wetgeving met betrekking tot rampbestrijding en de
voorbereiding daarop) en het Besluit informatieverschaffing inzake rampen. Kort gezegd staat in
de Wrzo inzake de informatieverschaffing dat B&W er zorg voor dragen dat de bevolking, de
commissaris in de provincie en de minister op passende wijze informatie wordt verschaft over de
rampen en zware ongevallen die de bevolking en het milieu kunnen treffen, de maatregelen die
getroffen zijn ter bestrijding hiervan en de bij deze rampen en zware ongevallen te volgen
gedragslijn. Het Besluit informatieverschaffing inzake rampen omvat nadere regels met
betrekking tot de informatieverschaffing en de te verstrekken informatie inzake rampen.
In dit essay bouwen we voort op deze initiatieven en gaan we ervan uit dat de vraag of er wel
/ niet gecommuniceerd wordt, in principe niet meer aan de orde is. Centraal staat de vraag:
“Gegeven de noodzaak tot communiceren vanwege het recht van de
burger op informatie, hoe pro-actief moet de (rijks)overheid dan zijn in
haar communicatie en welke rol speelt perceptie daarbij?”
Het antwoord op deze vraag hangt sterk af van de manier waarop gecommuniceerd wordt.
Timing, boodschap en vorm van de communicatie zijn van grote invloed op de percepties.
Bijvoorbeeld, opeens een gehele pagina in alle grote dagbladen plaatsen met een routekaart
van de Nederlandse chloortreinen, zou mensen kunnen opschrikken wat niet de bedoeling is.
Populair gezegd geldt hier: “The medium is the message”. In dit essay zullen daarom
verschillende optics beschreven worden voor de mate van pro-activiteit en de manier van
communiceren van de (rijks)overheid, waarvan de wenselijkheid in de werkconferentie
bediscussieerd kan worden.

Aanpak en stmctuur van het rapport
In hoofdstuk een wordt allereerst een schets gegeven van Perceptie Management. Het
hoofdstuk begint met de theoretische uitgangspunten van Perceptie Management. Vervolgens
wordt Perceptie Management als methodologie beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een
beschouwing over de marketing van overheidsbeleid. Hieruit blijkt dat er afhankelijk van de
doelgroep en het beleid vele mogelijkheden zijn om overheidsbeleid te positioneren en te
communiceren (te marketen). Belangrijke uitgangspunten is echter altijd transparantie,
gericht op acceptatie en accountability.
2

Hoofdstuk 9.
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In hoofstuk twee wordt in een casus beschreven die aantoont hoe Perceptie Management in
de praktijk kan werken. De casus dient om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en
werking van Perceptie Management.
In hoofdstuk drie wordt een eerste inzicht gegeven in de beleving van bet vervoer van gevaarlijke
stoffen, waama in hoofdstuk vier de (on)mogelijkheden, kansen en bedreigingen voor de
communicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen en het marketen van het beleid op een
rijtje gezet. Hierbij is transparantie als uitgangspunt genomen, waarmee het ‘marketingbeleid’
zich richt op acceptatie en accountability. Met deze twee hoofdstukken vangt het eigenlijke essay
aan in die zin dat hier prikkelende denklijnen en hypothesen worden uitgezet, bedoeld om aan te
zetten tot nadenken over communicatie over en beleving van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Hoofdstuk vijf tot slot bevat een korte samenvatting en de conclusies van het essay, gevolgd door
een aantal aanbevelingen en discussiepunten.

Tot slot

Burson-Marsteller hecht eraan te benadrukken dat dit essay is geschreven als een
discussiestuk. Vanuit deze optiek hebben wij gemeend ook gedachtesprongen of meningen op
te kunnen nemen waarover (nog) geen consensus bestaat, maar die mogelijk aanzetten tot
discussie. Het stuk is uitdrukkelijk niet bedoeld als ‘de waarheid’. Het is bedoeld als
prikkelend, scherp essay dat aanzet tot denken.

Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Hoofdstuk 1 - Perceptie Management
1.

Leeswijzer

Perceptie Management is een methodologie. Het is een ‘denk-en-doe’-model, gebaseerd op
het principe dat percepties een cruciale rol spelen in het gedrag van de spelers in een
krachtenveld; percepties kleuren wat we zien, hoe we interpreteren, wat we geloven, ze
bepalen onze bonding en uiteindelijk ons gedrag. Percepties kunnen gemanaged worden; ze
la i n non veranderd of versterkt worden om bonding en gedrag te beinvloeden. Op deze manier
bewerkstelligt Perceptie Management het gedrag dat tot het gewenste resultant of de
gewenste sitnatie leidt. Hieronder wordt allereerst een schets gegeven van de theoretische
uitgangspunten waarop Perceptie Management is gebaseerd. Vervolgens wordt Perceptie
Management als methodologie beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een beschrijving van
Perceptie Management en overheidsmarketing.

1.1

Theoretisch fundament

Percepties
Het begin- en eindpunt van Perceptie Management is perceptie, de manier waarop individuen
de werkelijkheid waamemen. Het is moeilijk aan te duiden wat perceptie exact is, maar een
vereenvoudigde, werkbare definitie is de volgende: perceptie is het mentale proces dat de
werkelijkheid zodanig organiseert en interpreteert dat het individu z’n omgeving op een
zinvolle manier begrijpt.
Perceptie als mentaal proces
Over het algemeen wordt aangenomen dat onze hersenen een complex object als
georganiseerd en zinvol geheel waamemen, niet als een samenstelling van afzonderlijke
objecten. Een tafel bijvoorbeeld wordt niet als een verzameling van poten en een blad gezien,
maar als een eenheid met een eigen betekenis zoals bijvoorbeeld een ‘plaats waar de familie
samenkomt om te eten’. Daarbij nemen we niet elk aspect van de tafel waar, maar pikken we
die elementen emit die van belang lijken voor ons begrip van het object. In feite gebmiken
we een geabstraheerde versie van de zinvolle eenheid —de tafel in dit geval- om de ‘echte’
wereld te interpreteren en te begrijpen. Meer gedetailleerde kermis van dit mentale proces van
perceptie geeft ons directe aanknopingspunten om percepties te beinvloeden.
De kracht van percepties
Wanneer percepties eenmaal gevormd zijn, bijven ze in principe bestaan zolang de
omstandigheden dat toestaan. Met andere woorden, percepties zijn stabiel.
Naast de werkelijkheid -de feiten- zijn ook de percepties ‘echt’ of ‘waar’. Dit komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in het gezegde ‘Het glas is half vol of het glas is half leeg’.
Beide percepties, of het glas nu half vol of half leeg is, zijn even reeel en valide en het een is
niet ‘meer waar’ dan het ander.
Perceptie Management
Volgens Perceptie Management doe je jezelf tekort als je je geen rekenschap geeft van de
heersende percepties ten aanzien van voor j on belangrijke zaken. Perceptie Management gaat
zelfs nog een stap verder en geeft aan dat het niet alleen mogelijk is om de percepties te
kennen, maar ook om percepties te beinvloeden. Met het wijzigen of versterken van de
percepties worden uiteindelijk houding en gedrag be'invloed. Perceptie Management is dus
een manier om houding en gedrag te beinvloeden wat leidt tot het gewenste resultant of de
gewenste situatie.

Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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In het makkelijkste geval, wanneer verkeerde percepties bestaan vanwege slechte of
onvolledige informatie, komt dit simpelweg neer op het verstrekken van de juiste of
aanvullende informatie om een en ander weer in balans te brengen. In de woorden van onze
Amerikaanse collega’s noemen we dit ‘creating informed opinions’. Maar ook voor
complexere problemen biedt Perceptie Management een oplossing.
Percepties en feiten
Perceptie Management is niet een poging om iemand knollen voor citroenen te verkopen.
Volgens de methodologie kan de context veranderd worden waarin iets gezien wordt, maar
Perceptie Management wil niet de werkelijkheid —de feiten- veranderen of verdoezelen. Er
blijft evenveel water in het glas zitten.
Samengevat luidt de kemfilosofie van Perceptie Management:
• Percepties zijn echt. Ze bepalen wat we zien, hoe we interpreteren, hoe we denken over
een onderwerp (of een organisatie) en op die manier zijn ze van invloed op wat mensen
doen.
• Percepties kunnen gemanaged worden. Ze kunnen gewijzigd of versterkt worden om
bonding en gedrag te bewerkstelligen die leiden tot de gewenste situatie of het gewenste
resultaat.

1.2

Methodologische principes

Uitgaande van het feit dat percepties echt zijn en gemanaged kunnen worden is de vraag hoe
percepties gemanaged kunnen worden.
Ontstaan van percepties
Een van de belangrijkste factoren die bepalend zijn, is het gedrag van de primair betrokken
party en. Waar de percepties voor ca. twintig procent worden gevormd door communicatie wat de organisatie zegt-, zorgt het gedrag van de organisatie en de medewerkers voor
ongeveer tachtig procent voor de percepties in de buitenwereld. Communicatie en organisatie
moeten dan ook in lijn zijn en elkaar ondersteunen.
Een mooie illustratie van dit principe is recentelijk nog gegeven door de LPF. Deze partij had
de mond vol van fatsoen, normen en waarden, maar de geloofwaardigheid van wat er gezegd
werd stond zwaar onder druk toen de heren Eleinsbroek en Bomhoff vechtend op straat lagen.
Het gedrag van de partij maakte dat wat men communiceerde ongeloofwaardig. Anderzijds is
bijvoorbeeld de Body Shop een voorbeeld van waar gedrag en communicatie met elkaar in
lijn zijn. Het gedrag van de Body Shop wordt in de communicatie zelfs als onderscheidend
kenmerk gebruikt en beide aspecten versterken elkaar. Ook voor de overheid geldt dat
datgene wat zij zegt, in lijn moet zijn met wat zij doet. Een snelheidsovertreding van een
minister kan een campagne tegen te hard rijden geheel ondermijnen.
Naast communicatie en gedrag van de organisatie worden de percepties bij een individu ook
gevormd door exteme factoren, zoals de media of ervaringen en verhalen van vrienden over
het product3.

3

Afhankelijk van het issue c.q. het product / de dienst zijn vrienden, media, de organisatie een
belangrijker bron voor het ontstaan van percepties. Bijvoorbeeld: voor vele politieke issues zijn de
kranten en het joumaal zeer van belang, voor bepaalde producten zoals luxe-merken je vrienden.
Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Figuur 1. Het ontstaan van percepties

Organisatie & communicatie
Het managen van percepties richt zich ook op het bei'nvloeden van het gedrag van de
betrokken organisaties, het in lijn met het gedrag van de organisatie communiceren en het
bei'nvloeden van derde partijen. Perceptie Management is daarmee een kwestie van zowel
organisatie als communicatie.
‘Van buiten naar binnen’
Essentieel aan het managen van percepties is het kijken van ‘buiten naar binnen’. Door je te
verplaatsen in de doelgroepen kun je begrijpen waarom zij wel of niet warm lopen voor een
onderwerp en waarom ze positief of negatief staan ten opzichte van een bepaald onderwerp.
Door de ogen van de doelgroep kun je de sterktes (de stimulansen of drivers) en zwaktes
(barrieres) zien van datgene wat je onder de aandacht brengt, die voor meer of minder
legitimatie zorgen. Kortom, waar hun percepties vandaan komen. Daarmee geeft het van
buiten naar binnen kijken direct richting voor de marketing van het beleid. Op basis van de
stimulansen en barrieres kan een slim en gericht marketing-Zcommunicatieplan worden
ontwikkeld om de percepties te bei'nvloeden.
Ratio en emotie
Er zijn nauwelijks onderwerpen te vinden waarbij alleen de feiten een rol spelen. In mindere
of meerdere mate komen ook altijd emoties om de hoek kijken. In sommige gevallen zelfs zo
erg dat ratio er niet meer toe lijkt te doen. Een voorbeeld hiervan is te zien in de manier
waarop mensen elke dag naar hun werk gaan. Rationele argumenten zijn niet de enige factor
in de beslissing voor een bepaalde weg - grote groepen mensen gaan elke dag in dezelfde file
staan en vragen zich niet af welke route het minst druk zou zijn die dag of welk
vervoersmiddel (auto of OV) het geijkte middel zou zijn die dag. Gewenning is hier veel
belangrijker. Een ander voorbeeld is de keuze voor een hypotheek: een hypotheek wordt
rationeler benaderd dan de keuze voor een sigaretten- of duur cosmeticamerk.
Als je iemands mening wilt veranderen moet je hem van zowel rationele als emotionele
argumenten voorzien. Bepaalde feiten zoals resultaten van onderzoek helpen iemand te
overtuigen. Emotionele argumenten helpen iemand zijn gedrag te motiveren. Naast de
verhouding ratio / emotie van een bepaald onderwerp is ook de mate waarin iemand
betrokken is bij het onderwerp van belang. Hoe verder van je bed, des te minder emoties.
Samengevat werkt Perceptie Management op basis van de volgende principes:
• Relevante percepties worden gecreeerd / onderhouden / gewijzigd bij de doelgroep en bij
de mensen die een grote invloed hebben op de doelgroep.
• Perceptie Management richt zich zowel op organisatie als op communicatie om de
gewenste percepties te bewerkstelligen.

Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Inf 1
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•

1.3

‘Van buiten naar binnen’: Perceptie Management begint met inzicht in bet individu om
hem te overtuigen zijn gedrag te veranderen c.q. te versterken en om zijn gedrag te
motiveren.
Perceptie Management richt zich zowel op rationele als op emotionele argumenten.

Uitgelicht: marketing van overheidsbeleid

Takenpakket van de overheid
Over de reikwijdte van het takenpakket van de overheid wordt verschillend gedacht: de
meningen lopen uiteen van bijvoorbeeld het idee van een nachtwakerstaat tot een
verzorgingstaat. Dit maakt het niet eenvoudig een eenduidige ‘missie’ vast te stellen, waaraan
de overheid een herkenbare identiteit kan ontlenen. In plants daarvan hebben we te maken
met een overheid in vele gedaanten: van een leverancier van een collectieve goederen als
‘defensie’, ‘wegen’ en ‘waterkering’ tot degene die de belasting int van een producent van
wet- en regelgeving op allerlei terreinen tot de leverancier van huursubsidie.
De overheid als producent van beleid
In zeer versimpelde vorm -die niet aan alle aspecten en werkzaamheden recht doet- kan de
rijksoverheid gezien worden als de verdeler van schaarste. Daartoe produceert zij beleid, weten regelgeving. Afnemer van dit beleid is in eerste instantie de burger, maar daamaast wordt
ook wet- en regelgeving gemaakt voor andere rechtspersonen4, zoals organisaties of locale
overheid.
Naast wet- en regelgeving is de overheid ook een instantie die beleid uitvoert. De
daadwerkelijke waarborging van de veiligheid van haar burgers is bijvoorbeeld een
traditionele overheidstaak. Binnen het Ministerie van Verkeer & Waterstaat huist
bijvoorbeeld de uitvoeringsinstantie Rijkswaterstaat die onder andere zorg draagt voor de
daadwerkelijke aanleg en het onderhoud van de infrastructuur in Nederland.
Er is een trend zichtbaar waarin de overheid minder de uitvoering ter hand neemt en deze
meer en meer overlaat aan zelfstandige uitvoeringsinstanties of de markt. Door deze trend
kan de overheid steeds meer gezien worden als een dienstverlener.
Co-producentschap van betrokken partijen
In de Nederlandse samenleving wordt beleid gemaakt in een consensusmodel waarbij
betrokken partijen al in een vroeg stadium bij het proces van beleid-maken worden
ingeschakeld als co-producenten van het beleid. De rijksoverheid kan hierdoor steeds meer
gezien worden als de dienstverlener die samen met de relevante partijen een
belangenafweging maakt om tot een evenwichtige samenleving te komen.

Schematisch ziet de rol van de rijksoverheid er als volgt uit:
co-productie

▲
I

I
I

L

rijksoverheid

beleid

uitvoeringsinstanties

burgers /
organisaties

Figuur 2. De overheid als producent van beleid

4

Die in de meeste gevallen uit burgers bestaan.
Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Consensus versus algemeen belang
In het proces heeft de rijksoverheid de rol van de bewaker van bet algemeen belang. Zij moet
ervoor zorgen dat de beslissing die uiteindelijk genomen wordt en de wet- of regelgeving die
hieruit voortvloeit, in het belang van alle Nederlanders samen is. De rijksoverheid is degene
met de helicopterview die de belangen van alle partijen zorgvuldig afweegt, een beslissing
neemt die in het belang van geheel Nederland is en de beslissing vertaalt in wet- en
regelgeving. Dit is iets anders dan streven naar consensus tussen de betrokken partijen. Soms
kunnen consensus en algemeen belang samenvallen, wanneer iedereen het algemeen belang
nastreeft of dit als het beste altematief ziet. Het is echter ook mogelijk dat de betrokken
partijen een bepaalde beslissing prefereren, die de rijksoverheid niet in het algemeen belang
vindt.
Marketing van algemeen belang
Over het algemeen belang bestaat in veel gevallen discussie. Algemeen belang is een
dynamisch gegeven. Hierbij is de overheid degene die uiteindelijk beslist over de wet- en
regelgeving die voor de Nederlanders geldt. In feite definieert de overheid telkens opnieuw
het algemeen belang en is dit wat de overheid ‘market’.
Acceptatie van beleid en beleidsverantwoording
Legitimatie van de overheid is in deze situatie voor een groot deel gelegen in de acceptatie
van haar beleid. Dit hoeft niet te betekenen dat iedereen van mening is dat het beste beleid
wordt gevoerd. Het beleid dat het algemeen belang nastreeft kan immers botsen met
individuele belangen. Het betekent wel dat iedereen het beleid begrijpt, begrijpt welke
belangenafweging er is gemaakt en zich erachter schaart.
Daamaast wordt de rijksoverheid als producent van beleid, als vanzelfsprekend, achteraf
afgerekend op het gevoerde beleid. De politiek legt uiteindelijk beleidsverantwoording af in
het kader van de doelstellingen van het beleid, bijvoorbeeld op ‘Woensdag Gehaktdag’. In dit
licht is het voor de overheid van belang de uitvoering van het beleid zorgvuldig te monitoren,
of het beleid nu uitgevoerd wordt door de overheid of door een andere partij. Hierdoor kan de
overheid tijdig bijsturen wanneer resultaten daartoe aanleiding geven.
‘Creating informed opinions’
In de rol van producent van beleid is het voor de overheid van belang om uit te kunnen
leggen waarom bepaalde beslissingen genomen zijn (transparantie; vanwege de integriteit van
de overheid) en tot welke resultaten beleid heeft geleid (beleidsverantwoording). Dit is wat
anders dan te proberen ‘het beleid te verkopen’; de overheid moet niet proberen behaalde
resultaten op te poetsen, noch de burgers ervan te overtuigen dat het gekozen beleid het beste
beleid is. Een individuele burger heeft immers een individueel belang en een beslissing kan
tegen het individueel belang indruisen, bijvoorbeeld in het geval van een chloortrein door de
achtertuin. Het is in zo’n geval niet de taak van de overheid uit te leggen dat de genomen
beslissing in het individueel bel&ng van de burger is. Wel kan de overheid uitleggen dat het
beleid vanuit het gezichtpunt van het individu niet het beste beleid is, maar wel gezien vanuit
de optelsom van alle belangen.
Communicatie is in feite slechts het transparant maken van genomen beslissingen en het
transparant maken van doelstellingen versus resultaten (‘accountability’). In feite is de
overheid met communicatie bezig met het creeren van ‘informed opinions’.
Perceptie Management Strategieen
Beleid kan op vele punten verschillen; de grootte en samenstellingen van de doelgroepen, de
betrokkenheid van partijen bij het onderwerp; het beleid kan gedomineerd worden door
affectieve elementen (wachtlijstenproblematiek) of juist door cognitieve elementen (beleid
m.b.t. ruimtelijk ordening). Afhankelijk van de doelgroepen en beleid zijn er vele strategieen
om het beleid te positioneren en erover te communiceren, kortom het beleid te marketen.
Uitgangspunt voor de overheid bij het marketen van haar beleid is evenwel altijd integriteit
(transparantie over de belangenweging) en accountability (transparantie over beslissingen).
Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Marketing van het beleid t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen
Op basis van een korte beschrijving van het beleid voor transport van gevaarlijke stoffen (in
hoofdstuk drie) worden de kansen en bedreigingen ervan in hoofdstuk vijf op een rijtje gezet.
In de laatste hoofdstukken van dit essay worden suggesties gedaan voor de marketing van het
beleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt hierbij zal zijn
transparantie.
Samengevat kan over overheidsmarketing het volgende gezegd worden:
• De rijksoverheid kan gezien worden als de hoofdproducent van beleid; in samenwerking
met andere partijen die als co-producent optreden, maakt zij een belangenafweging en
vertaalt die naar bruikbare wet- en regelgeving.
• De rijksoverheid vertegenwoordigt het algemeen belang bij het opstellen van beleid. Zij
vertegenwoordigt de belangen van Nederland.
• In feite is ‘beleid in het belang van iedereen’ het product van de overheid dat ‘gemarket’
wordt / naar de markt gebracht wordt.
• Er zijn vele strategieen om het beleid te positioneren en erover te communiceren (het te
marketen).
• Uitgangpunten voor de marketingstrategie van de overheid is transparantie; de overheid
moet kunnen uitleggen waarom een bepaalde beslissing genomen is (zodat het beleid
geaccepteerd wordt en de overheid gezien wordt als integere partij voor de
belangenweging) en tot welke resultaten beleid heeft geleid (afleggen van
verantwoording).

Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Hoofdstuk 2 - Perceptie Management in praktijk
2.
Leeswijzer
In dit hoofdstuk wordt een casus beschreven die aantoont hoe Perceptie Management in de
praktijk kan werken. De casus dient om inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en werking
van Perceptie Management. De manier waarop de percepties in de casus bei'nvloed zijn, kan niet
een-op-een gekopieerd worden. Wei kunnen verschillende parallellen getrokken worden met
communicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen en verschaft de casus enkele wijze lessen.
Er is gekozen voor de casus van de berichtgeving over de vuurwerkramp in Enschede. Dit betreft
duidelijk geen risicocommunicatie, maar juist tijdens een crisis wordt duidelijk waaraan de
risicocommunicatie (in de perceptie van de betrokken partijen) voldaan had moeten hebben.
Er wordt gekeken naar de communicatie -met name van de gemeente- en deze wordt beoordeeld
in het licht van de gewenste perceptie. De casus geeft inzicht in een complex krachtenveld met
veel actoren en toont dat burgers via uiteenlopende bronnen informatie kregen die allemaal van
belang waren voor hun percepties.
De casus begint met achtergrondinformatie over de ramp, gevolgd een beschrijving van de
communicatie ingedeeld in communicatie over het wat -volgens de verschillende bronnen, het
hoe - volgens de verschillende bronnen- en het wat nul De casus eindigt met de evaluatie van de
communicatie in het licht van de doelstellingen.
Specifieke aandacht gaat uit naar de rol van de media en de nieuwsvoorziening rond de
Vuurwerkramp. We focussen op de media, omdat deze als een van de belangrijkste bronnen voor
inzichten en percepties bij burgers gezien kan worden. Daamaast gaat de casus in op het handelen
van de overheid tijdens de crisis, omdat de manier waarop de overheid omgaat met een crisis van
grote invloed lijkt te zijn op de mate waarin de overheid als betrouwbare en transparante partner
wordt gezien. Met name op deze twee terreinen verschaft de casus inzichten voor de
communicatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

2.1
Achtergrond
Op 13 mei 2000 vindt in Enschede een grote ramp plaats. De vuurwerkfabriek van SE Fireworks ontploft en verwoest een groot deel
van de woonwijk Roombeek. De explosie van 100 ton vuurwerk richt een
enorme ravage aan en vaagt hele straten weg. Tweeentwintig mensen vinden
de dood5, ongeveer 950 mensen raken gewond6. Velen raken dakloos.

m
.

Een paar uur na de ramp draait op het Enschedese stadhuis al een goed
ftmctionerende crisisstaf, die burgemeester Mans op de hoogte houdt van de
gebeurtenissen. De burgemeester is zelf voorzitter van de crisisstaf. Ambtenaren zorgen voor een
ploegendienstschema, waardoor alle noodzakelijke functies 24 uur per dag bezel zijn.
De samenwerking met andere Twentse gemeenten was overigens opmerkelijk: zo assisteren
gemeentevoorlichters uit Hengelo en Almelo bij het opvangen en informeren van de honderden
joumalisten uit binnen- en buitenland die de omgeving van het stadhuis bevolken.
Zaterdagavond laat bezoekt de burgemeester slachtoffers in de Diekmanhal, een sporthal die is
ingericht voor de opvang van de slachtoffers. De volgende morgen (zondag) ontvangt hij
achtereenvolgens premier Kok en Koningin Beatrix om hen door het rampgebied rond te leiden,
ontvangt hij kardinaal Simonis en betuigt hij persoonlijk zijn deelneming bij de brandweer.
5

Bron: NOS dossiers (zie: www.omroep.nl/nos)
Bron: Min. BZK (www.minbzk.nl)
Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’I
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leder uur wordt op het gemeentehuis een persconferentie gehouden die Mans voorzit. De eerste
uren na de ramp concentreren de vragen zich met name op het aantal slachtoffers en wat er exact
is gebeurd.
Hieronder gaan wij in op de ‘standaard’-vragen die bij rampen als deze worden gesteld:
1. Wat is er gebeurd?
2. Hoe kon het gebeuren?
3. Overige vragen:
• Wat is gedaan om het te voorkomen?
• Wat wordt er gedaan zodat het nooit meer kan gebeuren?
• Wie heeft schuld?

2.2

Wat is er gebeurd?

2.2.1 Ooggetuigen Ik zag het gebeuren
De eerste meldingen van een explosie komen rond 15 uur bij de hulpdiensten binnen7. De grote
explosie, die een deel van de woonwijk wegvaagt, vindt om ongeveer half vier uur plants. De klap
is tot op 20 kilometer van de rampplek te horen.
-

Binnen een minuut wordt de eerste melding op internet geplaatst in de nieuwsgroep
nl.hulpdiensten.brandweer.
Om kwart voor vier maakt Arie Spruijt, redacteur van twente.nl, melding van de brand via zijn
website:
‘Om half vier vanmiddag is er een vuurwerkopslagplaats aan de
Tollensstraat (vlakbij de Grolsch bierbrouwerij) in Enschede in de lucht
gevlogen. De chaos is enorm. Op dit (15.45 uur) moment nog onbekend of
er slachtoffers gevallen zijn. Auto's vlogen door de lucht, honderden ruiten
gesneuveld enorme rookontwikkeling. De pick des onheils is tot
oorlogsgebied verklaard. Vanwege het grote gevaar dat er nog steeds
aanwezig is, mag er niemand in de buurt van de plaats van explosie komen.’
Spruijt verzorgt vanaf dat moment voortdurend updates over de gebeurtenissen in Enschede, in de
stijl van een persoonlijk relaas.
Internet blijkt in de eerste uren na de ramp een belangrijke rol te spelen in de verslaggeving van
de ramp. Nieuwspagina Nu.nl geeft ooggetuigenverslagen weer die via e-mail binnenkomen.
‘Eric Kortenschijl vertelde ons dat de schokgolf van de ontploffingen zo groot was dat zijn fiets
in de schuur omviel. Hij woont circa twee kilometer van de vuurwerkopslagplaats.’
2.2.2 De landelijke dagbladen (via internet)
Redacteuren op de site van de Volkskrant komen tot laat in de nacht met actuele informatie,
ondergebracht in een speciaal dossier. Naast het laatste nieuws is er onder meer een link te vinden
naar de site van S.E. Fireworks, relevante gemeentelijke stukken en een live webcam in het
centrum van Enschede.

Bron: NOS dossiers (zie: www.omroep.nl/nos) & Eindrapport Commissie-Oosting over de
vuurwerkramp in Enschede (Deel A), p.429.
Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Het Algemeen Dagblad brengt's avonds eveneens online nieuws en beelden. De Telegraaf, NRC
Handelsblad, Trouw en het Parool zien ‘s avonds nog geen aanleiding een online
nieuwsvoorziening op te starten.

2.2.3

Lokale omroep TV (Dost

TV Oost krijgt voor de verslaggeving via televisie een centrale rol in de verslaggeving van de
ramp. Cameraman Danny de Vries is tijdens de ramp al ter plaatse. Zijn beelden worden ook in
de joumaals van de landelijke media gebruikt, totdat de landelijke verslaggevers ter plaatse zijn.

2.2.4

De landelijke tv zenders

RTL, NOS en SBS komen pas laat op gang met extra
nieuwsuitzendingen. Om zes uur maakt de weervrouw van RTL4 nog
een flater door te spreken over ‘wat 'stapelwolken' boven Enschede. ’
Later blijkt dat de radarbeelden door de rookkolom van de ontploffing
(die tot 150 kilometer van de rampplek is te zien) zijn vertekend. De
verspreking geeft aan dat ook in Hilversum het besef dat zich in
Enschede een grote ramp voltrekt pas in tweede instantie op de redacties
doordringt.

Ill

Later die avond staakt de NOS als reactie op de dramatische gebeurtenissen de live-uitzending
van het Eurovisie songfestival. Nederland schakelt massaal over op BRT om het festival te
kunnen blijven volgen.

2.2.5

De overheid (via internet)

Op de websites van Enschede, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
het NEBRA (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding) is er in de eerste uren
nog geen informatie te vinden over de ramp in Enschede. In tegenstelling tot Amerika, waar het
Federal Emergency Management Agency verantwoordelijk is voor de berichtgeving rond rampen,
is er in Nederland niet een vaste instantie die direct informatie geeft bij een ramp.
De gemeente verstrekt ‘s avonds wel (summier) informatie via Internet. Op de officiele site
(www.enschede.nl) wordt een korte uitleg gegeven over de situatie en welk gebied precies is
afgebakend. Ook wordt een informatienummer vermeld.

2.3

Hoe kon het gebeuren?

Burgemeester Mans als crisismanager
Nadat Nederland van de eerste schrik is bekomen, komt rond acht uur de vraag 'hoe kon het
gebeuren? ’ in de nationale media aan bod. Burgemeester Mans vindt het op zijn persconferentie
te vroeg voor deze vraag. Hij geeft aan dat de hulpverlening aan de slachtoffers de absolute
prioriteit heeft. Op zijn persconferentie geeft hij aan dat de vragen hoe het allemaal heeft kunnen
gebeuren, wie verantwoordelijk zijn en hoe het verder moet met Enschede volgens hem later
moeten worden beantwoord. Aan die lijn houdt de burgemeester met zijn crisisstaf het hele
weekend zeer strak de hand.
Vertegenwoordiger Vuurwerkbranche
RTL heeft‘s avonds de vertegenwoordiger van de Vuurwerkbranche in Nederland live in de
studio. Aan hem wordt ook de vraag ‘Hoe kon het gebeuren?' gesteld. De woordvoerder geeft
een toelichting op S.E. Fireworks en dat vuurwerk, zolang het volgens de procedures in
vuurwerkbunkers wordt opgeslagen, niet tot een dergelijke ramp in staat is.

Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) aanwezig in Enschede. In de uitzending op RTL4 en de
andere zenders wordt ieder half uur live verslag gedaan van de
(hectische) situatie in Enschede. Wanneer Minister De Vries
(Binnenlandse Zaken) in Enschede arriveert, komt hij in alle
nieuwsuitzendingen aan bod. Ook aan hem wordt de vraag voorgelegd
'hoe kon dit gebeuren?’. De Vries houdt zich aan de lijn die door
burgemeester Mans is uitgestippeld: de hulpverlening heeft prioriteit, de
overige vragen komen later aan bod.

i

2.4 Overige vragen
De omvang van de ramp blijkt een aparte onderzoekscommissie te rechtvaardigen. De Commissie
Costing, onder leiding van oud-Ombudsman Costing, wordt in het leven geroepen om de
hoofdvragen wat is gedaan om het te voorkomen, wat wordt er gedaan zodat het nooit meer kan
gebeuren en wie heeft schuld? te beantwoorden.
De commissie komt, nadat eerder informatie uit het rapport is gelekt, in februari 2001 met haar
eindrapportage. Het rapport wijst geen politieke schuldigen aan. De ramp had volgens de
commissie wel voorkomen kunnen worden, door als gemeente en rijksoverheid minder te
gedogen en meer aan handhaving te doen. Bij de presentatie van zijn rapport pleit Costing voor
een ‘culturele revolutie’ binnen het openbaar bestuur, om te voorkomen dat veiligheid in relatie
tot gedoogbeleid het onderspit delft. Ook zijn er aanwijzingen dat het vuurwerkbedrijf een of
meer voorschriften van de afgegeven milieuvergunning heeft overtreden.
Nadat het rapport uitkomt pakt het Openbaar Ministerie in Almelo een man op die ervan
wordt verdacht brandstichting bij de vuurwerkfabriek te hebben gepleegd. Ondanks dat de
verdachte zelf altijd ontkend heeft op 13 mei 2000 brand te hebben gesticht op het terrein van
het vuurwerkbedrijf, wordt hij in augustus 2002 schuldig bevonden aan de brand die de
vuurwerkramp tot gevolg had en door de rechter veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar.
Veel slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede hebben gelaten gereageerd op de
veroordeling van De V. Volgens woordvoerder J. Calis van de Belangenvereniging
Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE) is De V. niet de enige schuldige. Calis: "Het is
een halfgestoorde man. Natuurlijk is hij voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de
ramp, maar het is niet terecht dat hij in zijn eentje de schuld moet dragen. Ook de directie van
S.E. Fireworks en de verschillende overheden hebben schuld, omdat zij in gebreke zijn
gebleven."

2.5
Perceptie Management
Regie
Vanuit de Perceptie Management gedachte is deze casus een goed voorbeeld van een crisis,
waarbij vanaf het begin de crisisprocedures goed worden gevolgd. Burgemeester Mans heeft
helder voor ogen dat er veel vragen op hem afkomen, die niet direct beantwoord kunnen worden.
Verschillende partijen (slachtoffers, media, vuurwerkindustrie, politick) hebben verschillende
percepties over hetgeen dat gebeurd is en widen allemaal hun zegje doen. Door direct vanaf het
begin de vragen over de historie en locatie van de vuurwerkfabriek, de vergunningen en het
gemeentebeleid te ‘parkeren’, is hij in staat om zich op de urgente hulpverlening te richten en de
‘lastigc vragen’ te beperken. Daarmee voorkomt Mans niet alleen dat hij gedwongen wordt om
lastige vragen te beantwoorden, ook voorkomt het dat de burgemeester vooruit loopt op zaken die
hij niet met zekerheid kan bevestigen of ontkennen.

Vertrouwelijk © Burson-Marsteller Int’l
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Schuld en vertrouwen
Uiteindelijk wordt de beantwoording van vragen als ‘hoe heeft dit kunnen gebeuren ’ overgelaten
aan de Commissie Oosting, die speciaal voor het onderzoek naar deze ramp door de
Rijksoverheid in het leven wordt geroepen. De conclusies uit het rapport -met name de stelling
dat de ramp voorkomen had kunnen worden, als gemeente en rijksoverheid minder hadden
gedoogd en meer aan handhaving hadden gedaan- hebben impact op de reputatie en het
vertrouwen van de overheid8. In de reactie van de BSVE op de veroordeling van de brandstichter
in augustus 2002 sijpelt dit nog door: “Ook de directie van S.E. Fireworks en de verschillende
overheden hebben schuld, omdat zij in gebreke zijn gebleven."
In de nasleep van de ramp neemt ook de kritiek toe op de opvang en de vergoedingen die
slachtoffers ontvangen. De toenemende kritiek maakte het uitdragen van de gewenste perceptie,
dat de gemeente Enschede het nodige doet om de nasleep van de ramp te beperken en een
onafhankelijk onderzoek de oorzaken zal onderzoeken, kwetsbaar.
Conclusie
Desondanks is de gemeente Enschede in grote lijnen geslaagd in haar opzet. Burgemeester Mans
heeft alom lof gekregen in de (nationale) media voor zijn kordate optreden tijdens de ramp.

Barriers:
* Klachten over opvang
■ Uitlekken van info uit
rapport Oosting
* Geen ‘koppenrollen’
■ Overtreding vergunningen
S.E. Fireworks werden gedoogd

oo
Perceptie in mei 2000:
Er is een ongelofelijke ramp gebeurd die
mogelijk voorkomen had kunnen worden.

o

Gewenste perceptie:
Er wordt alles aan gedaan om de
nasleep van de ramp te beperken.
Een onderzoek wordt opgestart om
lessen voor de toekomst te leren.

Drivers:
■ Commissie Oosting
■ Hulpverlening op 13.05.2000 kwam snel op gang
■ Hulpdiensten uit het hele land en ook uit
Duitsland zijn paraat
■ Beelden vanuit de opvangcentra (Diekmanhal)

2.6 Conclusies uit de crisis-casus
In dit hoofdstuk is de casus van Enschede beschreven. Er is gekozen voor deze crisis-casus,
omdat de crisis duidelijk verschillende mankementen van de voorafgaande
risicocommunicatie toont, evenals de samenhang tussen risico- en crisiscommunicatie. Zo
wordt duidelijk uit de casus dat het van belang is voor de percepties je handelen voor-, tijdens
en na een crisis op orde te hebben. Na de ramp richtte de verontwaardiging over de
vuurwerkramp zich al snel op de verschillende overheden die met de regelgeving en naleving
waren belast en daarin voor de ramp tekort waren geschoten. De gemeente had volgens de
media9 onvoldoende toezicht gehouden op S.E. Fireworks en zonder overleg met de
brandweer of bouwdienst vergunningen verleend of aangepast, de Rijksoverheid had niks
geleerd van een vuurwerkramp in Culemborg in 1991 en de lagere overheden niet achter de
broek gezeten. Ondanks de adequate crisiscommunicatie ontstond hierdoor de perceptie dat
de overheid blaam trof.

8

Overigens is de overheid niet de enige die in het rapport zaken verweten werd. Ook S.E.Fireworks en
de brandweer kwamen naar voren als ‘schuldigen’.
9
NRC weekkrant 5 maart 2001.
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Verschillende lessen, die ook voor het transport van gevaarlijke stoffen gelden, kunnen uit deze
casus getrokken worden:

-

Verschillende bronnen, waaronder de media, ooggetuigen (via internet) en de overheid,
zorgen voor de percepties bij burgers. Het lijkt ondoenlijk om ten tijde van een crisis alle
communicatie in het krachtenveld te beheersen / controleren; bijvoorbeeld ooggetuigen zullen
hun eigen zegje (widen) doen. Wei loont het om ten eerste de regie te voeren over je eigen
communicatie(kanalen) en die pro-actief in te zetten. Mogelijkheden hiervoor zijn
persconferenties voor nationale en locale pers (rtv en print), je eigen (crisis)-sites en de eigen
medewerkers. Ten tweede is het mogelijk invloed op de communicatie van anderen uit te
oefenen door hen tevoren van open en eerlijke informatie te voorzien, bijvoorbeeld over
plekken waar gevaarlijke stoffen opgeslagen zijn, over beleid ten aan zien hiervan, over de
stand van zaken inzake maatregelen t.b.v. rampenbestrijding, etc. Op deze manier zorg je
ervoor dat de dossiers van derden op orde zijn en ze kunnen teruggrijpen op de juiste
informatie.
Het is van belang open, snel en eerlijk op te treden tijdens een crisis. Transparantie is ook van
belang over dingen die (vooralsnog) onbekend zijn.
De media en de nieuwsvoorziening rond een ramp zijn een van de belangrijkste bronnen van
perceptie tijdens, maar ook na een ramp.
Continu'iteit in communicatie, maar met name ook in het handelen / gedrag van de overheid,
na afloop van een crisis is van belang voor vertrouwen van de burger.
Vertrouwen is met alleen een goede communicatiestrategie niet gewaarborgd. Er moet
getoond worden dat er alles aan gedaan wordt om het in de toekomst te voorkomen.
Risico- en crisiscommunicatie hangen nauw samen. Het handelen in tijden dat er geen crisis
is, staat direct ter discussie ten tijde van een crisis en alle inspanningen op het gebied van
risicocommunicatie kunnen tenietgedaan worden. Omgekeerd kan adequaat handelen ten
tijde van een crisis de percepties van de burger ten aanzien van de overheid ten goede komen:
open, eerlijk en snel communiceren.
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Hoofdstuk 3 - Analyse van het krachtenveld van transportveiligheid gevaarlijke stoffen
3.
Leeswijzer
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste partijen die bij het exteme
veiligheidsbeleid betrokken zijn (3.1) en een eerste analyse gemaakt van de percepties van de
actoren in het krachtenveld (3.2). Met paragraaf 3.2 vangt het eigenlijke essay aan. Hier krijgt
dit document het karakter van een essay, prikkelend, bedoeld om aan te zetten tot nadenken.
De analyse van de percepties worden gemaakt op basis van de media (kranten en magazines)
en andere publieke bronnen over transportveiligheid en trends. Tevens zijn de ervaringen van
Burson-Marsteller met van risico- en crisiscommunicatie, Public Relations en Public Affairs
meegenomen. Er zijn nog meer bronnen mogelijk; er bestaat bijvoorbeeld een verscheidenheid aan wet- en regelgeving voor gemeenten en ondememingen en ook de daaruit
voortvloeiende informatievoorziening is van invloed op de percepties van burgers. Het zou
echter te ver voeren om hier uitgebreid op alle bronnen van perceptie in te gaan.
In de media zijn het de chloortreinen die in belangrijke mate de beeldvorming bepalen. De
percepties rond de chloortreinen concentreren zich rond de potentiele dodelijke ongevallen;
een breder milieustandpunt waarin naast overlijden ook andere verwoestende effecten worden
belicht, wordt minder vaak aangetroffen.
Hiermee geeft het hoofdstuk slechts een eerste analyse van de huidige percepties; het
krachtenveld kan veel uitputtender beschreven worden aan de hand van meerdere interviews
met de belangrijkste ‘influencers’ in het veld. De eventuele interviews dienen tevens ter
verificatie van de hypothesen met betrekking tot de percepties.

3.1 Overzicht van de actoren in het krachtenveld
Hieronder geven we een opsomming van de actoren in het krachtenveld met een korte
beschrijving de invalshoek van waaruit de partijen het issue ‘veiligheid m.b.t. het transport
van gevaarlijke stoffen’ bekijken. Het overzicht toont een verscheidenheid aan partijen, met
elk hun eigen belangen. Door in een later stadium op te zoek te gaan naar opinion leaders, de
interdependencies tussen verschillende actoren en door uitgebreider de perspectieven,
belangen, stimulansen en barrieres in kaart te brengen, ontstaat de mogelijkheid gericht en
effectief percepties te managen.
Voor nu kunnen we stellen dat de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen een in
beweging zijnd, complex krachtenveld heeft waar veel partijen bij betrokken zijn. Op het
eerste gezicht lijken verantwoordelijkheden van verschillende partijen nog niet
uitgekristalliseerd en dat maakt het moeilijk percepties en belangen vast te stellen. Dat toont
wel al direct het belang van de regie van de eigen communicatie, zoals in de casus Enschede,
en (voorlopige) coordinatie van de communicatie.
•

10

Rijksoverheid
Ministerie van Verkeer & Waterstaat;10
Het beleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen is de primaire
verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer & Waterstaat.
Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG);
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), waaronder de Specialistisch Diensten:
De Adviesdienst Verkeer- en Vervoer (AW);
De Bouwdienst (risico-modellering) en de
Regionale Directies; deze laatste hebben een adviestaak binnen bijvoorbeeld de
Provinciaal Planologische Commissie (PPG);
- JVW.

Zie ook paragraaf 3.2.3 over percepties op de verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
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Ministerie van VROM;
De minister van VROM is coordinator van het exteme-veiligheidsbeleid ten aanzien van
gevaarlijke stoffen. Daamaast is het Ministerie van VROM verantwoordelijk voor
veiligheid in relatie tot de milieuwetgeving, bouwregelgeving en ruimtelijke ordening.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RJVM);
Het RTVM is onder andere belast met de beheren van de centrale databank waarin
gegevens over risicovolle situaties in woon-, leef-, en werkomgeving van burgers
opgeslagen zijn.
Ministerie van BZK;
Dit ministerie is verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid. Het Ministerie van
BZK is integraal verantwoordelijk voor maatregelen ten behoeve van een goede
rampenbestrij ding.
•

Gemeenten
Burgemeester en wethouders;
B&W is belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen
in de gemeente. Tijdens de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval heeft de
burgemeester van een gemeente het opperbevel bij alle rampen die op het grondgebied
van zijn gemeente plaatsvinden.
Rampenstaf;
De burgemeester laat zich bijstaan door een rampenstaf.
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);
De VNG ondersteunt bijvoorbeeld het initiatief van de gemeente Amersfoort om met de
veertien gemeenten die te maken hebben met groepsrisico’s bij doorvoer van gevaarlijke
stoffen per spoor, nogmaals de aandacht te vragen voor de veiligheid en is op deze
manier partij bij transportveiligheid.

•

Andere overheden
Provincies/IPO
EU.

•

Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV)
Als opvolger van de Raad voor Transportveiligheid houdt deze organisatie zich bezig
(onafhankelijk) onderzoek naar ongevallen, calamiteiten en rampen. Zij willen door de
media gezien worden als bron van informatie over onderzochte voorvallen.

•

Transporteurs / verladers
Transportbedrijven;
Deze hebben als doel het transport zo efficient mogelijk te laten plaatsvinden.
Verladers (zoals Akzo);
Ook deze willen het transport zo efficient mogelijk laten plaatsvinden.
Verladersorganisatie (EVO);
EVO is de belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders. EVO
zet zich in om het rendement van de leden te verbeteren door de bereikbaarheid te
bevorderen en het beheer van goederenstromen doelmatiger te laten verlopen.
Verzekeraars (o.a. verzekeraars tegen milieuschade)
NS/Railned en Railinffabeheer, railtransportbedrijf Railion
Andere risicobedrijven, zoals de chemische industrie;
Deze bedrijven hebben te maken met een soortgelijke problematiek als transporteurs
en verladers.

•

Burgers
direct omwonenden
niet-direct omwonenden
werkenden.
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•

Organisaties
ziekenhuizen, scholen
winkels
bedrijven en investeerders.
Het perspectief / belang van waaruit deze mensen spreken is afhankelijk van wie je treft
en op welk tijdstip (wel of geen crisis). Ten tijde van een crisis spreekt men bijvoorbeeld
als ‘slachtoffer’. Wanneer er geen crisis is, kan men als ondememer spreken en
bijvoorbeeld (bedrijfs)risico’s aanvaarden of als ‘eerder slachtoffer’ en risicomijdend
gedrag tonen.
Actiegroepen
Hieronder vallen bijvoorbeeld het ‘Platform Nederland is in gevaar’,
voormalig ‘Platform Hilversum in gevaar’ en het comite 'Rood sein
voor de chloortrein', een initiatief van de SP en een groot aantal
milieuorganisaties waaronder Greenpeace, Milieudefensie en Natuur
en Milieu. Dit laatste comite vindt dat het afgelopen moet zijn met het
nachtelijk gesleep met chloor dwars door Nederland en startle in
december 2000 een grootscheepse campagne voor stopzetting ervan. Het ‘Platform
Nederland in gevaar’ mobiliseert Hilversum en de 55 gemeenten langs het chloortraject
om het chloortransport eerder dan de toegezegde datum van 2006 te stoppen.
Greenpeace was bijvoorbeeld ook een van de partijen die zich in de pers uitliet over het
(dreigende) ongeluk in Spolana.

•

Politiek
Een van de belangrijkste partijen is de SP, in de media wel ‘erkend antichloortreindemonstrant’ genoemd. Prominente SP-ers die zich hiermee bezig hidden,
zijn kamerleden Arda Gerkens en oud-Tweede Kamerlid Poppe.

•

Media
Zowel nationale kranten en media (zoals Zembla) als regionale kranten en media, met
name in de desbetreffende gemeenten / regio’s, brengen het thema onder de aandacht van
het publiek.

•

Wetenschap

•

Hulpverleners ten tijde van de rampbestrijding
Politie
Brandweer

3.2 Eerste analyse van het krachtenveld
Hieronder geven we een schets van de percepties in het krachtenveld. Hierbij zijn tegenstellingen
mogelijk: verladers denken anders over het transport dan omwonenden van de chloortrein. Zelfs
een en dezelfde persoon kan vanuit twee perspectieven naar de transportveiligheid kijken en daar
niet een duidelijke keuze in maken: een burger kan het belang inzien van chloor, ammoniak en
LPG als grond- of brandstoffen, maar anderzijds feite liever geen chloortreinen widen. Het lastige
hierbij is dat mensen met dit soort paradoxen lijken te leven en de keuze niet expliciet maken.
We hebben geprobeerd de belangrijkste trends in percepties naar voren te brengen. De
analyse is kwantitatief noch volledig. We hechten eraan te benadrukken dat het eerste
inzichten zijn die als hypotheses getoetst zouden moeten worden.
Met deze paragraaf vangt ook het eigenlijke essay aan. Deze paragraaf heeft sterk het
karakter van een essay, prikkelend, bedoeld om aan te zetten tot nadenken.
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3.2.1 Aandacht voor / bekendheid van het issue
Veiligheid in de brede zin van het woord is een ‘hot’ issue.
Veiligheid, in de breedste zin van het woord, staat in Nederland zeer in de belangstelling. Het
gaat hierbij om issues als veiligheid op straat en zinloos geweld, voedselveiligheid,
zwemveiligheid, veiligheid op de weg (dode-hoekspiegel), veiligheid naar aanleiding van
grote overstromingen (zoals afgelopen zomer in Tsjechie en Duitsland), veiligheid bij grote
evenementen (Dance Valley), digitale veiligheid.
Veiligheid was in de afgelopen verkiezingen van maart 2002 een belangrijk thema. Door de
Lijst Pim Fortuyn (LPF) op de agenda gezet groeide het onderwerp uit tot een van de
belangrijkste verkiezingsitems. De burger kon de krant niet openslaan en het joumaal niet
aanzetten of hij werd op een of ander manier geconffonteerd met ‘veiligheid’ en potentiele
maatregelen om de veiligheid te vergroten. Niet alleen in Nederland kon men dit waamemen:
ook bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk stond veiligheid centraal in de verkiezingen. Met
name het veiligheidsgevoel van de burger op straat was een thema: overvallen en
geweldpleging.
De media speelt hierop in met uitgebreide berichtgeving en achtergrondartikelen. Hiermee
vormen zij een belangrijke bron van percepties over veiligheid bij burgers.
Rampen in de spotlight
Naar aanleiding van verschillende angstaanjagende gebeurtenissen van de afgelopen
decennia, zoals de Bijlmerramp, de brand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede en 11
September 2001 in New York, staat ook de veiligheid bij rampen meer in de belangstelling
dan voorheen. Geconffonteerd met deze rampen vragen mensen zich af aan welke gevaren zij
(nog meer) worden blootgesteld, welke gevolgen dit zou kunnen hebben en wat een
aanvaardbaar risico is.
De teneur van gewoon pech’ is ‘uit’. Het argument dat een ramp een ongelukkige samenloop
van omstandigheden is en derhalve nooit helemaal uit te sluiten, wordt steeds minder
geaccepteerd. Mogelijk hangt dit samen met de groeiende claimcultuur waarbij een
‘verantwoordelijke’ aangewezen wordt11. Dit betekent niet dat de transporten van gevaarlijke
stoffen zonder pardon afgeschaft moeten worden, zoals dat overigens wel gebeurd is met de
chloortransporten van Akzo. Wel moeten alle altematieven zorgvuldig afgewogen worden en
steeds meer wordt verwacht van preventieve maatregelen. Vooraf dient een
verantwoordelij ke zoveel mogelijke preventieve maatregelen te hebben genomen voor een
ramp.
Aandacht voor rampen met gevaarlijke stoffen
In het kielzog van de belangstelling voor rampen volgt de belangstelling voor de veiligheid
van gevaarlijke stoffen. Dit is geen totaal nieuw onderwerp zoals bijvoorbeeld BSE of
GMO’s. Het thema trekt ook niet de meeste aandacht, maar er is een duidelijke stroom van
aandacht zichtbaar. Recente voorbeelden zijn de berichtgeving over het afschaffen van de
chloortransporten van Akzo in 2006, het ‘mini-Tsjemobyl’ in Spolana (Tsjechie) als gevolg
van de overstromingen, de acrylnitril-lekkende tankwagon in Amersfoort en de
novemberacties rond de chloortrein in Hilversum (Gooi- en Eemlander 17 oktober 2002).
Veiligheid rond het gevaarlijke stoffen is misschien niet het belangrijkste thema in de
veiligheidsdebatten, maar men moet zich realiseren dat het wel past in de grotere
veiligheidsdiscussie. De media kunnen het thema van vervoer van gevaarlijke stoffen
aangrijpen op het moment dat er iets gebeurt en dit in verband brengen met andere
veiligheidsissues om hun bredere opvatting duidelijk te maken (zoals bijvoorbeeld “het
failliet van de overheid als beschermer en veiligheidsbrenger”).

Overigens zijn er ook geluiden in de maatschappij dat we steeds meer in een risicomaatschappij
leven, waarin mensen risico’s accepteren. Deze tendensen lijken tegenover elkaar te staan. Mogelijk
worden risico s geaccepteerd zolang we het gevoel hebben dat er alles aan gedaan is om de risico’s te
beperken. Op het moment echter dat een ramp zich daadwerkelijk voltrekt zijn we van mening dat alle
risico’s zoveel mogelijk beperkt (hadden) moeten worden.
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Weinig onderscheid transport versus opslag en productie
Er lijkt weinig onderscheid gemaakt te worden tussen transport enerzijds en anderzijds opslag
en productie van gevaarlijke stoffen. Risicobedrijven uit bijvoorbeeld de chemicalien- of
gassensector zoals Akzo en Shell worden over een kam gescheerd met ‘de chloortrein’.
Hierop wordt een zelfde soort beeldspraak losgelaten: ‘mini-TsjemobyP, ‘rijdende bom’. Dit
betekent dat er ook geen genuanceerd onderscheid wordt gemaakt tussen een ramp met een
chloortrein of een ramp met een acryl-nitril lekkende trein; het zijn beide ‘treinen met
gevaarlijke stoffen’.
Chloortrein drukt stempel op berichtgeving
Binnen de categoric ‘rampen met gevaarlijke stoffen’ wordt de meeste media-aandacht
besteed aan de chloortrein. Een enkele maal wordt ook bericht over gevaarlijke stoffen over
de weg of andere stoffen die per spoor worden vervoerd, maar chloor over het spoor is de
‘sensationele publiekstrekker’. Dit komt vooral door de actiegroepen die in staat zijn geweest
dit onderwerp op de agenda te zetten.
3.2.2 Percepties t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen
Negatieve toon van de berichtgeving
De veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is niet een thema dat positief aan bod
komt in de media. Chloortreinen worden afgeschilderd als ‘rijdende bommen’ en ook wordt
er wel gesproken van ‘evacuatie en maanmannetjes’. Over het algemeen is men verontrust.
Hieruit blijkt dat in de publieke discussie zowel ratio als emotie een belangrijke rol spelen.
De rationele risicoberekening staat naast emoties zoals angst voor en onzekerheid over de
gevolgen van een ramp. Door directeur Scheffers van Akzo is de discussie rond de
gevaarlijke stoffen "emotioneel" genoemd.
Aanknopingspunten marketing van beleid
Er zijn verschillende aanknopingspunten voor marketing van het beleid in de percepties ten
aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen. We vatten ze hier samen in twee dimensies
van percepties: de mate waarin het vervoer van gevaarlijke stoffen gezien wordt als iets
angstaanjagends en de vertrouwdheid met het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Hiermee versimpelen we de complexiteit van de realiteit (er kunnen veel meer dimensies
onderscheiden worden). Echter, voor ons doel: inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van
communicatie van de (rijks)overheid, vatten we de percepties samen in de twee dimensies
van vertrouwdheid en angstaanjagendheid. Hieronder scharen we aspecten als
zelffedzaamheid, eigenschappen van het risico zelf, etc. In een later stadium wanneer
besloten is hoe pro-actief de overheid wil en kan communiceren, kan de communicatie langs
deze wegen vormgegeven worden.
1. Transport van gevaarlijke stoffen als angstaanjagend risico
Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt afgeschilderd en gepercipieerd als een afschuwelijk
risico. Daartoe dragen verschillende aspecten bij, die in de berichtgeving afwisselend naar
voren worden gehaald.
la. Groot aantal (potentiele) slachtoffers
Allereerst treft een ramp met het vervoer van gevaarlijke stoffen in de perceptie een grote
groep mensen en kan met recht een ‘catastrofe’ genoemd worden. In de beleving worden
hier meerdere mensen tegelijk het slachtoffer van een ramp. In het geval van een ramp
met een chloortrein wordt vaak benadrukt dat het om zeer grote groepen mensen gaat die
getroffen kunnen worden. Wanneer chemische stoffen in het grondwater zouden komen,
kan de ramp een nog groter gevolg -in aantal mensen- hebben dan in eerste instantie
voorzien.
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Het feit dat een ramp met het transport van gevaarlijke stoffen gepercipieerd wordt als
treffende een groot aantal mensen in een keer, vergroot de roep om risicoreductie en
strikte maatregelen. Wanneer we dit vergelijken met het aantal mensen dat ten gevolge
van verkeer omkomt, is men zeer verontrust over chloortreinen en relatief weinig over
verkeersveiligheid.
lb. Fatale gevolgen
Mede door recente rampen is de perceptie ontstaan dat de gevolgen van een ramp
onacceptabel groot zijn: naast verwoeste huizen en een milieuramp vallen in de perceptie
ook doden bij een ramp met (het vervoer van) gevaarlijke stoffen. Dit soort rampen heeft
niet alleen gewonden tot gevolg, maar ‘massale sterfte’. Hierdoor wordt de angst voor het
transport van gevaarlijke stoffen vergroot en door deze ervaringen zou de burgers op dit
moment rampen het liefst uitsluiten.
lc. Onvrijwillige blootstelling
De meeste burgers houden in de keuze voor hun woonlocatie rekening met reistijden en
de faciliteiten in de omgeving zoals winkelcentrum, ‘groen’ en creches. In de keuze
wordt vrijwel niet expliciet meegewogen of er in de buurt vervoer van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt. In de perceptie heeft men waarschijnlijk nooit gekozen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen, maar voelt men dit als een negatieve bijkomstigheid van het huis.
Ook in de keuze voor een bepaalde werkgever zal het vervoer van gevaarlijke stoffen
waarschijnlijk geen rol van betekenis spelen, terwijl het wel gevoeld wordt als een
dreigend risico waaraan men onvrijwillig blootgesteld wordt.
Doordat men in de perceptie door de overheid aan een potentiele ramp is blootgesteld en
het risico zelf niet heeft meegewogen of gezien, is veiligheid niet alleen een taak van het
individu zelf, maar met name van de overheid.
De grenzen van ‘onvrijwillige blootstelling’ worden de laatste jaren meer en meer
opgerekt; een voorbeeld hiervan is het claimen bij de overheid van schade ten gevolg van
overstromingen van afgelopen jaren door mensen die in uiterwaarden wonen.
le. Het risico is te voorzien
In de percepties van mensen is er een verschil tussen risico’s die men zich niet kan
voorstellen, zoals bij voorbeeld de ramp van 11 September jongstleden en Tsjemobyl, en
rampen die ‘voorzien’ kunnen worden zoals ongevallen met chemische fabrieken of het
transport van gevaarlijke stoffen en tot op zeker hoogte aardbevingen. Simpelweg het feit
dat er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is een indicatie dat er iets kan gebeuren en
maakt de ramp minder ‘random’ dan een envelop met de miltvuurbacterie. Wanneer een
ramp ‘voorzien’ kan worden, kunnen in de percepties ook preventieve maatregelen
genomen worden om de ramp te voorkomen danwel de gevolgen te verminderen; het
risico is in principe ‘meer beheersbaar’. Het nalaten van preventieve maatregelen heeft
tot gevolg dat het idee ontstaat dat andere belangen -bijvoorbeeld economischezwaarder wegen dan het veiligheidsbelang van de burgers.
Lf.

Mogelijkheden tot vermindering van het risico
Voor de percepties is tevens van belang of er mogelijkheden bestaan om de ramp af te
wenden of de gevolgen te bestrijden. Bij een overstroming bestaat bijvoorbeeld de
mogelijkheid van een evacuatie waardoor de gevolgen -in aantal slachtoffers- beperkt kan
blijven. Het is moeilijker zich te onttrekken aan de gevolgen van het eten van genetisch
gemodificeerd voedsel. Bij een ramp met het transport van gevaarlijke stoffen is het niet
altijd even duidelijk of het risico verminderd kan worden.
Door verschillende burgemeesters, de verantwoordelijken bij een ramp, is publiekelijk
aangegeven dat zij zich machteloos voelen bij een ongeval met een chloortrein.
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Burgemeester J. Wallage van Groningen zei bijvoorbeeld -in Zembla- dat hij zijn burgers
niet kan beschermen bij een grote calamiteit met een chloortrein. Ook rampbestrijders
hebben aangegeven dan niets te kunnen doen. "We kunnen meteen beginnen met de
rouwverwerking" zei de Drentse regionaal brandweercommandant A. Doppenberg in
hetzelfde programma.

2. Vertrouwdheid met het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen
In de perceptie is niet alleen van belang hoe angstaanjagend een ramp is, maar ook speelt een
rol hoe vertrouwd men zich voelt dit soort rampen. De (gepercipieerde) vertrouwdheid met
het transport van gevaarlijke stoffen berust ook op verschillende aspecten.
2a. Observeerbaar
Allereerst is van belang of de ramp observeerbaar is of niet. In het geval van miltvuurenveloppen was de ramp onzichtbaar, wat bij kan dragen aan een gevoel van
oncontroleerbaarheid en onbeheersbaarheid. In het geval van het transport van
gevaarlijke stoffen is een ramp -althans in de perceptie- voor de mensen zichtbaar (in de
vorm van een gifwolk).
Het lastige is dat wanneer er geen ramp is, je er ook niet continu aan herinnerd wordt dat
er een ramp mogelijk is. Het transport van gevaarlijke stoffen is niet zo tastbaar als een
chemische fabriek naast je huis.
2b. Snel effect
Ten tweede is het van belang dat een ramp met gevaarlijke stoffen gepercipieerd wordt
als iets dat snel gebeurt. In enkele minuten ontwikkelt zich een chloorwolk of een
explosie met LPG. Dit heeft een grotere impact dan een ramp die zich langzaam voltrekt
zoals bijvoorbeeld BSE / de ziekte van Kreutzfeld Jacob.
2c. Kennis van mogelijkheid van een ramp
Ten derde is het belangrijk voor de perceptie of mensen weten dat zij aan iets zijn
blootgesteld. Medewerkers van een chemische concern die zelf naast de fabriek wonen,
zijn uiteraard op de hoogte van het feit dat een ramp mogelijk is.
Zo zijn ook mensen die naast een spoor wonen waarover chloortransporten plaatsvinden,
zich ervan bewust dat er een ongeval plaats kan vinden. In verhouding tot de
medewerkers van een chemisch concern is men zich er waarschijnlijk wel minder van
bewust dat er iets kan gebeuren. De mobiliteit van de trein maakt een ongeval ook minder
grijpbaar.
Voor mensen die naast een (snel)weg wonen, werken of leven, leeft het transport van
gevaarlijke stoffen waarschijnlijk minder dan voor mensen die een chloortrein door hun
achtertuin hebben lopen.
2d. Oud risico
Zoals al eerder aangegeven is het transport van gevaarlijke stoffen niet iets nieuws, zoals
bijvoorbeeld biologische wapens. Mensen zijn redelijk vertrouwd met de
(on)mogelijkheden bij eventuele rampen. Ook is men, zeker de meest relevante
doelgroepen, redelijk vertrouwd met het beleid wat reeds enkele jaren gevoerd wordt. Dit
vergemakkelijkt de acceptatie van het risico en het beleid.
2e. Risico bekend in de wetenschap / angst voor het bekende
Met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) is de angst voor een
ramp van een andere orde dan bij het transport van gevaarlijke stoffen: de angst voor
GMO’s is grotendeels de angst voor het onbekende: de gevolgen zijn onbekend en
daarom moet het zekere voor het onzekere genomen worden.
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Bij een ramp ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen weten we wel wat de
gevolgen zouden kunnen zijn. Het is de angst voor het bekende: er kunnen doden vallen,
huizen kunnen worden verwoest en er kunnen zich milieurampen voordoen.
Juist door het feit dat we wel weten wat er kan gebeuren bij een ramp en het probleem
‘overzichtelijk’ is, kan de overbeid geinformeerd keuzes maken, eventuele
voorbereidingen treffen en deze keuzes en maatregelen ook uitleggen aan stakeholders en
publiek (zowel emotioned als rationed).
3.2.3 Percepties en verwachtingen t.a.v. het rijksbeleid
Veiligheid een van de basistaken van de overbeid
Veiligheid -bescherming- wordt gezien als een van de meest prototypische taken van de
overbeid. Wanneer een perceptie ontstaat dat de overbeid onmachtig is om iets te doen aan
het groeiende gevoel van onveiligheid, zou twijfel kunnen ontstaan aan de gehele overbeid
(omdat ze haar basistaken niet kan vervullen).
Er wordt van de overbeid verwacht dat zij deskundig, alert, grondig, betrouwbaar en open is.
Grenzen aan de rol van de overbeid
Dat veiligheid een overheidstaak is, is duidelijk. Het is echter nog niet duidelijk waar de
verantwoordelijkheid van de overbeid ophoudt en die van het bedrijfsleven of de burger zelf
begint. Hierover bestaat nog geen eensluidend antwoord, maar een aantal trends geeft richting
aan de discussie.
Een belangrijke ontwikkeling is in dit kader de opkomst van de mondige burger. Oorzaken of
katalysatoren van deze ontwikkelingen zijn onder andere de nieuwe media / Internet en
globalisering. Een mondige burger betekent in principe een burger die voor zijn rechten en
normen en waarden opkomt en zelf zijn beslissingen neemt, daarbij gevoed en geholpen door
grote hoeveelheden beschikbare informatie en snelle communicatiemiddelen. In dit kader is
transparantie over het gevoerde beleid en de risico’s die de overbeid neemt, van belang.
Anderzijds kan tevens waargenomen worden dat de mondige burger meer en meer de
verantwoordelijkheid afschuift en het beschuldigende (en claimende) vingertje opsteekt naar
de overbeid. Ook blijkt onverschilligheid te bestaan ten aanzien van bepaalde onderwerpen,
waaronder het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het kan dus meerdere kanten op.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is ‘maatschappelijk verantwoord ondememen’ van
bedrijven. Een van de uitwerkingen biervan is dat bedrijven steeds meer in dialoog treden met
bun (belangrijkste) stakeholders. Ze pretenderen niet meer alle wijsbeid in pacht te hebben en
beslissingen autonoom te kunnen nemen, maar betrekken bun stakeholders bij bun
beslissingen om samen te bezien wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende optics.
Hierdoor kan zelffegulering op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen ontstaan,
wat een ander licht zou kunnen werpen op de rol van de overbeid.
Weging van de belangen van de betrokken partijen
Ondanks dat de verantwoordelijkheden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen
niet geheel uitgekristalliseerd zijn, wordt in ieder geval van de rijksoverheid verwacht dat zij
de altematieven zorgvuldig overweegt en afzet tegen economische belangen van Nederland
en de belangen op het gebied van ruimtelijke ordening. De rijksoverheid wordt gezien als de
behartiger van het algemeen belang. Zij moet in kunnen schatten of het risico opweegt tegen
de economische en belangen op het gebied van ruimtelijke ordening van Nederland en het
welzijn van grote groepen burgers.
Van de overbeid wordt verwacht dat zij geen party trekt en objectief de belangen afweegt. De
overbeid is hiermee degene die ongewenste NIMBY-effecten tegengaat. De NIMBY-reactie
is begrijpelijk, maar overbeid moet toch uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen en
knopen doorhakken.
Mensen realiseren zich dat wij in toenemende mate in een risicomaatschappij leven. De
overbeid kan niet alle risico’s uitsluiten, maar moet wel preventief en handhavend optreden
als het gaat om door iedereen erkende risico’s.
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Van de overheid wordt verwacht dat zij de kaders schept of een visie laat zien. Om haar
geloofwaardigheid en het vertrouwen van de burger te behouden moet de overheid een balans
tussen veiligheid en de economische belangen en belangen op het gebied van ruimtelijke
ordening zien te vinden. Als dat via het poldermodel tot resultaat leidt is dat prima, zo niet
dan moet de overheid optreden ook als het pijn doet. De overheid moet dan beslissingen
nemen tegen de individuele belangen en dus de wens van bepaalde partijen in.
Altematieven
Behalve over de intrinsieke karakteristieken van een ramp bij het vervoer van gevaarlijke
stoffen zoals snelheid en fatale gevolgen (zie de vorige paragraaf) speelt ook de aanwezigheid
van altematieven een rol. Voor chloortransporten over het spoor worden wel degelijk
altematieven gezien, zoals de mogelijkheid van productie en aanwending op een locatie zodat
er geen vervoer hoeft plaats te vinden. Dit is kostbaar, maar daarom niet meteen aan de kant
te schuiven als altematief. Een zorgvuldige analyse van de altematieven speelt een
belangrijke rol in de discussie over het transport van gevaarlijke stoffen. Het proces is hier
vaak belangrijker dan de uitkomst: het laten zien dat je het altematief overwogen hebt, is
vaak belangrijk voor het gevoel van mensen serieus genomen te worden.
Voor LPG of ammoniak is de mogelijkheid van productie en aanwending op een locatie
moeilijker, zo niet onmogelijk. Als na overweging de beslissing wordt genomen dat productie
en aanwending op een locatie geen altematief is, is het van belang te vertellen dat het wel
overwogen is, maar om deze en deze redenen niet gekozen is.
Handhaving
In de discussie met de burgers / omwonenden wordt vaak de kleine kans op een ramp naar
voren gebracht als argument voor het transport van gevaarlijke stoffen. In de ogen van de
burger is de normstelling echter niet het grootste probleem. Immers over de normstelling kun
je eventueel overeenstemming bereiken. Het probleem ligt voor een deel ook in de
handhaving van de normen. Er wordt geredeneerd als volgt: de kans is inderdaad klein en
mogelijk verwaarloosbaar, maar de kans is berekend onder bepaalde omstandigheden; de
kans is bijvoorbeeld 1 op een miljoen bij een bepaalde snelheid van trein / vrachtverkeer en
bij een bepaalde ffequentie van het vervoer. Maar treinen en vrachtwagens rijden in de
perceptie van mensen veel vaker en / of harder. In het geval van Enschede (zie casus) was de
locale overheid niet op de hoogte van bepaalde wet- en regelgeving, laat staan dat ze die
konden handhaven.
Door het niet-handhaven van beleid waarvan men de overheid verdenkt, wordt in de perceptie
de kans op een ongeval vergroot en het niet-handhaven van beleid maakt de overheid een
onbetrouwbare partner.
3.2.4 Percepties t.a.v. communicatie rondhet beleid
Risicocommunicatie en crisiscommunicatie
Er worden drie verschillende fasen onderscheiden in beleid en communicatie inzake crises en
rampen:
Beleid & communicatie
voor een ramp (gericht
op preventie en
voorbereid zijn):

Beleid & communicatie
tijdens een ramp
(gericht op bestrijding
van een ramp):

Beleid en
communicatie na
afloop van een ramp

rampenplan &
risicocommunicatie

rampbestrijding &
crisiscommunicatie

normalisatie en ongoing communicatie

t
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De manier waarop de overheid omgaat met crises tijdens een crisis -in termen van Perceptie
Management: het gedrag van de overheid- lijkt van grote invloed op de manier waarop het
beleid en de communicatie van de overheid gepercipieerd en geevalueerd wordt. Directe
evacuatie van het centrum in Amersfoort deed, zo blijkt uit de berichtgeving de perceptie12
ontstaan dat een grote ramp zich kon voltrekken en er groot gevaar heerste. Koppen waren
bijvoorbeeld: ‘chaos in Amersfoort’ en ‘lekke wagon in Amersfoort legt treinverkeer lam’.
Acbteraf ageerde de EVO hiertegen door in de media te zeggen dat er teveel ophef was
gemaakt, “paniek om niks”. hi Enschede leidde te weinig maatregelen (gedogen) vooraf tot
percepties van de overheid als een onbetrouwbare partner (zie hiervoor de casus uit hoofdstuk
twee).
Transparantie
Transparantie is van groot belang in de communicatie met burgers en potentiele slachtoffers.
Op dit moment zijn verschillende geluiden te horen dat de onwetendheid waarin men
“gehouden wordt”, tot ergemis leidt en in het ergste geval leidt tot wantrouwen. Citaten als:
“We weten nooit wanneer de trein rijdt, zelfs de brandweer weet pas acbteraf wanneer de
trein gereden heeft.”13 en “De brandweer bereidt zich voor op ongelukken als met de
chloortrein, maar zegt niet hoe omvangrijk de ongelukken kunnen zijn.” geven aan dat men
een behoefte heeft aan eerlijke en volledige informatie. Daarbij geldt de stehegen dat
ongewenste informatie altijd nog beter is dan onvolledige. Slecht nieuws wordt geprefereerd
boven onzekerheid.
De behoefte aan eerlijke informatie kan verklaard worden als in ogenschouw wordt genomen
dat eventuele rampen met het transport van gevaarlijke stoffen worden gezien als
voorzienbaar, bekend en daardoor eventueel beheersbaar. Wanneer de rampen zo
gepercipieerd worden, is het logisch dat de burger de behoefte heeft zichzelf te beschermen.

12

Burgers bleven overigens gewoon op de terrasjes zitten. Zie voor uitgebreidere informatie het essay
van de B&A groep.
13
Gehoord onder burgers in Hilversum naar aanleiding van de actie op 22 november 2002.
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Hoofdstuk 4 - De (on)mogelijkheden communicatie inzake transportveiligheid
gevaarlijke stoffen
4.

Leeswijzer

Op basis van een eerste inzicht in de beleving van het vervoer van gevaarlijke stoffen in
hoofdstuk drie, worden in dit hoofdstuk de belangrijkste kansen en bedreigingen voor het
marketen van het beleid op een rijtje gezet. Zowel praktische als strategische aspecten komen
hierbij aan bod.
Uitgaande van het recht op informatie van de burger en de initiatieven als de risicokaarten,
kunnen we stellen dat de vraag of er wel / niet gecommuniceerd wordt in principe niet meer aan
de orde is. Wel is aan de orde hoeveel er gecommuniceerd moet worden, wat precies en in welke
vorm. De hamvraag zoals verwoord in de inleiding is: “Gegeven de noodzaak tot communiceren
vanwege het recht van de burger op informatie, hoe pro-actief moet de (rijks)overheid dan zijn in
haar communicatie?”
Om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren, schetsen we hieronder allereerst
verschillende scenario’s onderscheiden naar de mate van pro-activiteit van de overheid. Er zijn
verschillende gradaties in de communicatie mogelijk: van het verschaffen van informatie tot het
actief luisteren naar doelgroepen en het aangaan van een dialoog.
Voor de verschillende optics worden timing, boodschap en vorm in ruwe lijnen geschetst, maar er
zijn oneindig veel tussenvormen mogelijk en de geschetste mogelijkheden zijn derhalve niet
uitputtend. De voor- en nadelen, kansen en bedreigingen van de verschillende opties worden
besproken.
Vervolgens worden in de tweede paragraaf ter illustratie diverse mogelijkheden getoond om deze
strategieen in te vullen.

4.1

Scenario’s voor de communicatie over transport gevaarlijke stoffen

Er zijn verschillende communicatiefuncties mogelijk:
1.

Voorzien van informatie;
In dit scenario maakt de overheid informatie / data, bijvoorbeeld met betrekking tot het
groepsrisico en plaatsgebonden risico van plaatsen, openbaar. Ze stelt gegevens
beschikbaar, maar gaat niet pro-actief de hort op om burgers te informeren (geen ‘push’).
Het voorziet in de behoefte van actieve burgers die op zoek gaan naar de informatie
(pull). Ook voorziet de overheid de informatie niet van een uitleg over het hoe en
waarom. Dit is het meest basale scenario.

2.

Voorlichten;
In dit scenario stelt de overheid informatie ter beschikking en geeft zij tevens uitleg over
het hoe en waarom van het vervoer van gevaarlijke stoffen en het beleid daaromtrent. In
dit scenario is de overheid pro-actiever dan in het ‘informeren’-scenario.

3.

Stimuleren betrokkenheid / interactiviteit;
In dit scenario stimuleert de overheid betrokkenheid bij het (beleid ten aanzien van het)
transport van gevaarlijke stoffen en verwacht zij een bijdrage. De overheid probeert
groepen mensen actief te betrekken bij het opstellen van beleid en communicatie. De
overheid kan de participatie wensen van verschillende doelgroepen: van actieve
milieugroeperingen als Greenpeace tot en met minder gei'nteresseerde bedrijven in de
omgeving van een chloortrein.
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4. Wijzigen van veiligheidsgevoelens;
In dit scenario probeert de overheid veiligheidsgevoelens van groepen mensen actief te
veranderen.

4.1.1 Informeren

Het eerste scenario waarin de overheid informatie beschikbaar stelt, maar deze niet ‘pusht’, speelt
in de op de behoefte van een (kleine) groep mensen om informatie te hebben inzake het transport
van gevaarlijke stoffen. Mensen die zelf op zoek gaan naar informatie, zijn waarschijnlijk nauw
bij het onderwerp betrokken. Ze kunnen verdeeld worden in de volgende groepen:
‘passieve geinteresseerden’: mensen bij wie bijvoorbeeld een ‘rijdende tijdbom’ door hun
achtertuin loopt en die verontrust zijn;
‘actieve geinteresseerden’: bijvoorbeeld slachtoffers van eerdere ongevallen en actieve leden
van een milieugroepering als Greenpeace.
Beide groepen zoeken om verschillende redenen informatie en de communicatie zal
verschillende doelen moeten dienen.
-

De passieve geinteresseerden vergaren waarschijnlijk informatie op het moment dat zij
onraad ruiken. Zij zijn op zoek naar meer informatie dan alleen welk risico zij lopen. Ze
kunnen geholpen zijn met instructies of een checklist om uit te vinden wat er aan de
hand is en wat zij moeten doen in geval van calamiteiten.
Actieve geinteresseerden zijn op zoek naar informatie om hun gedrag te motiveren. De
overheid zal de actieve geinteresseerden willen voorzien van de juiste (objectieve), zo
volledig mogelijke data. Het zal waarschijnlijk moeilijk zijn deze mensen te voorzien van
informatie, waardoor hun percepties wijzigen -als je dat al wilt als overheid. Je zult
daarvoor hun ervaring of hun (levens)visie moeten wijzigen en dat is erg lastig. Doel van
de communicatie is hier in feite een gemeenschappelijk uitgangspunt te creeren door
dezelfde (wetenschappelijke) data te gebruiken.

In beide gevallen is de communicatie voomamelijk gericht op het kennisaspect. Dit betekent
niet dat de emotionele aspecten verwaarloosd moeten worden in de communicatie. Er moet
altijd aandacht zijn voor angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid. De discussie rond
transportveiligheid wordt als ‘emotioned’ ervaren en het is wel degelijk van belang de
emoties waarmee de doelgroepen zitten te onderkennen en er begrip voor op te brengen, door
in welke vorm dan ook te vragen en te luisteren naar de gevoelens van de betrokkenen.
Maar de overheid moet de emoties van beide groepen in deze situatie niet willen managen
(veranderen): in het geval van de ongeruste burger wil hij/zij helemaal niet gerustgesteld
worden op dat moment (timing!). De overheid moet dan ook niet de rol van geruststellende
moeder op zich willen nemen. Maar dat is iets anders dan de problemen van de burger
bagatelliseren, of hem met een kluitje het riet in sturen. Er is een groot afbreukrisico voor de
overheid als zij geruststelt op verkeerde momenten. In het geval van de actieve
geinteresseerde lijkt het vrijwel onmogelijk houding en gedrag te veranderen.
Door informatie alleen maar beschikbaar te stellen bijvoorbeeld op aanvraag of via het
Internet, legt de overheid veel verantwoordelijkheid bij de burgers zelf. Dit kan echter wel
voorkomen dat de mensen achteraf met het vingertje naar de overheid wijzen. In bepaalde
gevallen vindt men dat de overheid pro-actiever moet zijn en verwacht men dat de overheid
de informatie ‘pusht’. Dit levert reacties op als “waarom hebben jullie dat niet verteld?”
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4.1.2 Voorlichten

Deze actievere vorm van communiceren speelt in op de behoefte aan uitleg. Het verschil met
‘informeren’ is subtiel, maar voorlichten veronderstelt dat naast het overdragen van feitelijke
informatie ook wordt uitgelegd wat daarvan de achtergronden zijn en hoe deze gebruikt kan
worden. De focus ligt hier nog wel op het kennisaspect van communicatie. Emotie kan ook
hier (beter) niet verwaarloosd worden, maar de communicatie is niet gericht op het wijzigen
van de percepties die leven ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
De behoefte aan uitleg komt voort uit verschillende zaken:
Abstractie van begrippen als groepsgebonden en plaatsgebonden risico maakt communicatie
over deze begrippen ook al snel abstract. Door de begrippen in alle communicatie in een
context te plaatsen biedt de rijksoverheid een interpretatie / uitleg. Hier kunnen
vergelijkingen en metaforen een belangrijke rol spelen. Zo kan de (moeilijk te begrijpen)
kans op een ongeluk met een chloortrein vergeleken worden met een meer bekende situatie,
zoals de kans dat een meteoriet de aarde treft of de kans op de hoofdprijs in de loterij.
Burgers accepteren dat er risico’s zijn in een maatschappij en dat die kunnen verschillen per
locatie, maar willen wel gei'nformeerd worden, zodat zij ook gemformeerd keuzes kunnen
maken (‘de mondige burger’).
Door de recente rampen is de groep van burgers die voorgelicht wil worden, gegroeid.
Geconfronteerd met de recente rampen vragen meer mensen dan voorheen zich af welke gevaren
zij (nog meer) blootgesteld zijn, ze verwachten antwoorden of gaan op zoek naar antwoorden.
De overheid kan kiezen via welk medium zij wil communiceren: van meer passieve media (zoals
een centrale internet-site) tot actievere media (via een krant / brochure bij mensen door de bus),
waarbij opgemerkt moet worden dat een actieve vorm kan leiden tot ongerustheid als de
communicatie niet goed gemanaged wordt. Bij het verschaffen van informatie is het aan te raden
dat de informatie ‘getrapt’ wordt aangeboden. Zo kan via de huisvuilkalender gewezen worden op
de intemetsite met risicokaarten of via de huis-aan-huis-bladen op een speciale
voorlichtingsavond. Hiermee bereik je dat de gedetailleerde informatie terecht komt bij de meest
relevante doelgroep en voorkom je dat anderen met de informatie op hoi slaan.
In feite zijn de risicokaarten van Friesland een vorm van voorlichten. De risicokaarten van
Friesland spelen daarmee in op de behoefte van groter wordende groepen verontruste mensen
en lijken een schot in de roos. De risicokaarten geven aan wat het risico voor de burger is
a.g.v. het transport van gevaarlijke stoffen, maar laten daarbij ook andere risico’s zien en
geven context en interpretatie door begeleidende teksten. Op de site vindt je bijvoorbeeld
“De risicokaart is bedoeld als een middel om de gezamenlijke
voorbereidingen op de bestrijding van incidenten te vergemakkelijken en
te verbeteren. De gegevens op de risicokaart zijn met dat oogmerk
verzameld en hebben daarom een signalerende waarde. De exacte waarde
van de gegevens is daarbij van minder belang. Dat betekent dat de
weergave van de effecten op de risicokaart bewust vaag is gehouden.”
De bedoeling van de kaarten is hiermee duidelijk gemaakt. Het gaat om voorbereiding op
rampen. Dit voorziet in een gevoel van controle.
Een driver voor het gebruik van kaarten is dat deze opgesteld zijn vanuit het perspectief van
de burger. Maar de kaarten zijn op zichzelf onvoldoende informatie. Waarschijnlijk wil de
burger weten ‘dat al het mogelijke eraan is gedaan om de risico’s tot een minimum te
beperken en alle mogelijke preventieve maatregelen zijn genomen’. Een van de lessen van
Volendam was dat men vooral boos was omdat niet tevoren al het mogelijk eraan was gedaan
om het te voorkomen, d.i. men gaf de gemeente de schuld van het niet handhaven van regels
inzake brandgevaarlijkheid.
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De communicatie zou dus naast de kaarten kunnen worden uitgebreid met een
voorlichtingsavond of een bericht van de verantwoordelijke wethouder in een huis-aan-huisblad.
Een van de belangrijke vragen, hierboven zojuist al kort aan de orde gekomen, is de vraag
welk medium gekozen wordt. De wijze waarop risicokaarten verspreid worden en waarop
mensen geattendeerd worden op het bestaan ervan, is zeer van belang.
Voorlichten heeft invloed op de perceptie van de overheid in die zin dat de overheid meer dan
in het geval van slechts informeren, gepercipieerd wordt als een betrouwbare bron. Door
meer nit te leggen c.q. in dialoog te gaan kan de overheid meer als een partner gezien gaan
worden. Hierover meer in de volgende paragraaf.. Echter, de basis voor de perceptie van een
vertrouwenswaardige partner is niet breed en kan snel tenietgedaan worden ten tiide van een
ramp.
4.1.3 Stimuleren betrokkenheid / interactiviteit

In dit scenario stimuleert de overheid betrokkenheid bij het (beleid ten aanzien van het) transport
van gevaarlijke stoffen en verwacht zij een bijdrage. De overheid probeert groepen mensen actief
te betrekken bij het opstellen van beleid en communicatie. De overheid kan de participate
wensen van verschillende doelgroepen: van milieugroeperingen als Greenpeace tot en met
omwonenden van een chloortrein tot en met alle burgers.
Dit kan in allerlei vormen; van het stellen van vragen via een emailadres of Intemetsite tot het
‘open-planvormingsproces’14. Met deze vorm van communicatie begeeft de overheid zich op
het terrein van het managen van de houding van groepen mensen ten aanzien van het vervoer
van gevaarlijke stoffen.
4.1.4 Wijzigen van het veiligheidsgevoel

In dit scenario probeert de overheid emoties te wijzigen. Waar een informerende,
voorlichtende en stimulerende rol van de overheid ook recht doet aan relevante emoties, staat
hier het veranderen van de percepties rond het transport van gevaarlijke stoffen centraal.
Dit is niet hetzelfde als knollen voor citroenen verkopen. Gevoelens zijn gebaseerd op feiten.
Het wijzigen van gevoelens of percepties kan en mag de werkelijkheid / de feiten niet
veranderen of verdoezelen. In het voorbeeld van een halfvol of halfleeg glas: er blijft
evenveel water in het glas zitten. In dit geval blijven het beleid en de normen voor het
groepsrisico of het plaatsgebonden risico hetzelfde. Die worden niet opeens in het voordeel
van de overheid (bedrijfsleven) bijgesteld.
Wat er wel gebeurd is dat de context waarin iets gezien wordt, veranderd wordt. Bepaalde
zaken kunnen meer aandacht krijgen, terwijl de spotlight van andere zaken wordt
weggehaald. Zo kan bij voorbeeld de focus verlegd worden van de chloortreinen, omdat deze
per 2006 zullen verdwijnen, naar transport in de binnensteden, omdat verwacht wordt dat
daar belangrijke knelpunten zullen ontstaan in de komende jaren. Dit betekent niet dat er tot
2006 geen aandacht meer aan de chloortrein besteed moet worden. Communicatie met
betrokkenen lijkt wel degelijk zinvol (zie tevens de chloortreinactie op 20 november as). Wel
wordt het zwaartepunt van de aandacht van de chloortreinen afgehaald en de nadruk gelegd
op prioriteiten.
Dit is ook niet hetzelfde als het bagatelliseren van gevoelens. Bijvoorbeeld rond chloortreinen
mag het nooit de bedoeling zijn, de gevoelens van mensen als ‘irrelevant’ af te doen. Altijd
moet emotie geadresseerd worden, in elke communicatie.
14

Op het open planvormingsproces wordt uitgebreid ingegaan in het essay van B&A groep dat de
bestuurlijke kant behandeld.
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Zonder mensen het gevoel te geven dat de chloortreinen in him achtertuin en him gevoelens
daaromtrent niet van belang zijn, zijn er echter wel mogelijkheden om op een wederzijds
respectvolle manier met de partijen te bespreken wat de meeste aandacht nodig heeft en waar
je het eerst aan wil werken.
In plaats van bagatelliseren, wat een negatief effect heeft op de effectiviteit van de
communicatie15, kunnen emoties gewijzigd worden met een positief effect, bijvoorbeeld in
het geval dat je de gevoelens van controle bij de mensen vergroot (door aan zelffedzaamheid
aandacht te besteden).
Welke emoties gemanaged moeten worden en welke zaken meer of minder aandacht kunnen
krijgen, hangt in sterke mate af van de doelgroep bij wie de overheid de gevoelens zou willen
managen. Bij direct omwonenden kunnen gevoelens van controle op een positieve manier
gemanaged worden; van machteloos naar zelffedzaam (tot op zeker hoogte). Bij het algemeen
publiek kunnen gevoelens ten aanzien van de overheid als onbetrouwbare partner gewijzigd
worden - bijvoorbeeld door naast de aandacht voor de normen en het beleid, ook aandacht
aan de handhaving te besteden.

4.2

Mogelijkheden voor communicatie

Inspelen op publieke veiligheidsgevoelens / veiligheidsbehoefte
Het adresseren van (on)veiligheidsgevoelens is een kans voor de overheid op dit moment. De
laatste verkiezingen tonen dit duidelijk aan. Veiligheid is een van de basisbehoeftes van de
burger, maar recente gebeurtenissen hebben gevoelens van onveiligheid aan het licht
gebracht. Daar veiligheid tot de kemtaken van de overheid behoort, komt het als logisch over
dat de overheid veiligheid prioriteit geeft en daarbinnen aandacht besteed aan vervoer van
chloor, LPG en ammoniak. De overheid speelt hiermee goed in op de behoeftes en kan
hiermee laten zien dat zij goed luistert.
Er zijn daarbij verschillende optics:
1. communicatie over de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen an sich en/of
communicatie over beleid;
2. het adresseren van de percepties en/of het wijzigen van de percepties;
1. Communicatie over transportveiligheid versus communicatie over beleid
Inspelend op het gevoel van onveiligheid kan de overheid communiceren over specifiek de
veiligheid bij het transport van gevaarlijke stoffen (waarbij alle vier fimcties zoals beschreven
in de vorige paragraaf mogelijk zijn). In deze vorm van communicatie zijn de boodschappen
van de overheid gericht op het resultant van het beleidmaken (bijvoorbeeld: “Om maximaal
haalbare veiligheid te garanderen werken we in Nederland met groepsrisico’s en
plaatsgebonden risico’s, die beide 10"6 bedragen”).
Een tweede optie is dat de overheid communiceert over de totstandkoming van het beleid en
de stappen die zij neemt om de veiligheid te vergoten (“We zijn bezig met normen,
preventieve maatregelen, maatregelen gericht op rampbestrijding, etc.”). Hier zijn de
kemboodschappen procesmatig van aard. Door de totstandkoming van het beleid te koppelen
aan de huidige veiligheidsdiscussie, kan de overheid de perceptie bewerkstelligen dat zij goed
voor de burgers bezig is. Hiermee begeeft de overheid zich nog niet op het terrein van het
managen van gevoelens (scenario vier).
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Mensen luisteren niet meer, als hun gevoelens niet geadresseerd worden.
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2. Adresseren van de percepties versus het wijzigen van de percepties
Inspelend op het gevoel van onveiligheid kan de overheid de gevoelens adresseren met
boodschappen als: “We weten hoe jullie je voelen (en doen er alles aan om maximaal
haalbare veiligheid te garanderen).” Daamaast kan de overheid ook proberen de gevoelens te
wijzigen (bijvoorbeeld gevoelens van machteloosheid wegnemen)16.
Integraal communicatiebeleid
Wanneer gekozen wordt voor communicatie over beleid, ligt er een goede mogelijkheid voor
de overheid om te kiezen voor een integraal communicatiebeleid d.w.z. integrale
communicatie over integraal beleid van alle betrokken partijen. In de perceptie van de burger
wordt het onderdeel ‘het beleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen’ niet
losgekoppeld van bijvoorbeeld het preventief beleid voorafgaand aan een mogelijke rampen
en het daadwerkelijk optreden ten tijde van een ramp (rampenbestrijding). Op basis hiervan
ligt het voor de hand te kiezen voor een integraal communicatiebeleid, waarin de
uiteenlopende aspecten van het beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen aan bod komen.
Daar de overheid de krachten reeds gebundeld heeft op het gebied van veiligheid en op
beperkte schaal al begonnen is met integrale communicatie17, moet een integraal
communicatiebeleid mogelijk zijn.
Naast het feit dat een integraal communicatiebeleid aansluit bij de percepties en
verwachtingen van de burgers, is een tweede voordeel dat communicatie over alle facetten
kan bijdragen aan de perceptie dat het risico niet uit te sluiten is -de gevaarlijke stoffen zijn
immers nodig als grond- of brandstof-, maar er wel alles aan gedaan is om maximaal haalbare
veiligheid te garanderen. Door meer dan voorheen de voile breedte te tonen van het beleid
kan de overheid gezien gaan worden als een partner die er veel aan gelegen is dat veiligheid
zo goed mogelijk gegarandeerd wordt. Tot slot kunnen de elementen van de communicatie
elkaar versterken, wanneer gekozen wordt voor een integraal communicatiebeleid.
Een belangrijke fundament van een dergelijk integraal communicatiebeleid zou zijn:
on-going communicatie. Communicatie niet alleen ten tijde van een ramp, maar continu.
Regelmatige communicatie, niet perse naar aanleiding van actualiteiten, bouwt een relatie
met de burgers waarop teruggevallen kan worden ten tijde van een ramp of ongeval.
Deze perceptie kan ook nog versterkt worden door de discussie over altematieven onder de
aandacht te brengen, bijvoorbeeld in het kader van het project Ketenstudies. Wanneer de
burger weet dat de overheid ook altematieven overweegt, kan dit de perceptie
bewerkstelligen dat zij een betrouwbare partner is die alle altematieven overweegt en niet alle
risico’s uit kan sluiten, maar wel probeert maximaal haalbare veiligheid te garanderen. De
overheid hoeft ook niet alle antwoorden te hebben, maar wel moet de perceptie
bewerkstelligd worden dat de overheid alles wat in haar macht ligt eraan doet om het belang
van de Nederlanders te waarborgen.
De risicokaarten kunnen het begin vormen van een integraal overheidsbeleid. Hierop
voortbouwend kan een integraal communicatiebeleid op verschillende manieren
vormgegeven worden, bijvoorbeeld door een loket op Internet te creeren (bijvoorbeeld
www.transportveiligheid.nl of overheid.nl/veiligheid/gevaarlijkestofifen), een landelijk
telefoonnummer of een gemeenschappelijke afzender van informatie die bijvoorbeeld via de
sites van gemeenten te bereiken is. Wanneer ook een beeldspraak / dezelfde metaforen
gebmikt worden, kan synergic gecreeerd worden in de diverse communicatieuitingen.
Op dit moment hebben verschillende gemeenten / regie’s reeds de krachten gebundeld en
werken zij al samen op het gebied van transportveiligheid / rampenplannen.

16

In de vorige paragraaf is dit bij de bespreking van de vier communicatie-levels reeds aan de orde
gekomen.
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Hierbij aansluitend kan de communicatie centraal geregeld worden in plaats van per
gemeente / provincie zodat voor burgers duidelijk is waar zij informatie kunnen halen en
eventueel een dialoog kunnen aangaan.

Third-party endorsement
Het krachtenveld toont de mogelijkheid voor third-party endorsement. Door bijvoorbeeld
onafhankelijke onderzoeksinstituten / wetenschappers van de juiste kemboodschappen te
voorzien en mogelijke samenwerkingen op het gebied van communicatie aan te gaan, kunnen
percepties gemanaged worden door de rijksoverheid. Door geschikte partijen van de juiste,
objectieve informatie, kunnen ze fimgeren als steunzenders voor het rijksoverheidbeleid.
Mogelijk kunnen EVO, het RTVM, de AW, hoogleraren, de stichting Consument en
Veiligheid, de OW of intemationale steunzenders fungeren als endorser.

Media aandacht
Het thema ‘veiligheid’ staat zeer in de belangstelling van joumalisten. Er is veel
berichtgeving - het is voor hen een interessant thema (spanning en sensatie).
Dit biedt de rijksoverheid een platform om de percepties ten aanzien van het vervoer van
gevaarlijke stoffen waaronder chloor, LPG en ammoniak te managen. Dit platform is
additioneel en kan ingezet worden naast de ‘eigen’ communicatie van de overheid zoals
websites, brochures, Postbus 51. Hierbij is het van belang dat joumalisten hun dossiers op
orde hebben, voordat een en ander zich voordoet, om balans in berichtgeving te waarborgen.
In samenwerking met de afdeling persvoorlichting van het ministerie kan dit makkelijk vorm
krijgen.

Mogelijkheden rond optie 2 - voorlichten
De mogelijkheden van GR en PR
Veel van de inspanningen van de overheid tot nu toe richten zich reeds op de feitelijke /
technisch-wetenschappelijke kant van de exteme veiligheid. Dit beleid is geent op normen
voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Deze normen bieden houvast
voor het bewerkstellingen van twee soorten percepties. Ten eerste kan de overheid de risico’s
uitleggen door middel van simpele bewoordingen en niet-abstracte taal. Abstractie van
begrippen als groepsgebonden en plaatsgebonden risico maakt commumcatie over deze
begrippen ook al snel abstract. Door de begrippen in alle communicatie in een context te
plaatsen biedt de rijksoverheid een interpretatie en kan zij de percepties pro-actief managen.
Hier kunnen vergelijkingen en metaforen een belangrijke rol spelen. Hiermee wordt de
perceptie bewerkstelligd dat de overheid een partner is, die bereid is dingen uit te leggen en
erover te communiceren. Ten tweede belichten de twee begrippen verschillende kanten van
het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wanneer daarover gecommuniceerd wordt en belicht
wordt dat verschillende perspectieven in ogenschouw worden genomen in het beleid, kan de
perceptie bewerkstelligd worden dat er al het mogelijke gedaan wordt aan het vervoer van
gevaarlijke stoffen.

Mogelijkheden optie 4; het wijzigen van veiligheidsgevoelens
Zoals in hoofdstuk drie beschreven spelen twee belangrijke dimensies een rol in de perceptie/
beleving van transportveiligheid: de angstaanjagendheid van de potentiele ramp en de mate
van vertrouwdheid. Percepties kunnen dan ook gewijzigd worden door de mate van
vertrouwdheid te vergroten en / of door de angstaanjagendheid te vemunderen.

Vergroten van de mate van vertrouwdheid
Behoefte aan informatie over mogelijke rampen
Geconffonteerd met de recente rampen vragen mensen zich af welke gevaren zij (nog
meer) blootgesteld zijn. Men voelt zich onwetend. De risicokaarten van Friesland spelen
in op de behoefte aan informatie en lijken daarmee een schot in de roos.
Het ligt voor de hand de risicokaarten eenduidig te positioneren. Doel, doelgroep, belang
en gevolgen zijn in een dergelijk scenario hetzelfde voor regie’s.
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Hiervoor kan een set kemboodschappen ontwikkeld worden waarin bijvoorbeeld
opgenomen wordt dat er altijd risico’s zijn in de maatschappij, dat de overheid probeert
deze risico’s te verminderen en maximaal haalbare veiligheid garandeert, dat er
verschillende belangen zijn waarmee rekening gehouden is in het beleid. Ook uitleg over
bet plaatsgebonden risico / groepsrisico maakt onderdeel uit van de set
kemboodschappen.
Van informatie naar instructie
De ingezette lijn met de risicokaarten doortrekkend kan de overheid communiceren over de
consequenties van de blootstelling aan het gevaar. Zij kan de burger gericht informatie geven
om de zelffedzaamheid in het geval van een ramp te bevorderen. Informeer mensen over wat
te doen bij de crisis. In aanvulling op de kaarten kan via bijvoorbeeld de Gouden Gids of via
gemeente-gidsen instructies worden gegevens voor mensen / bedrijven / organisaties voor het
geval er zich wat voordoet. Controle en zelffedzaamheid geeft een veiliger gevoel.18
Claimen preventieve maatregel als deeloplossing
Bij het recente ongeval in Amersfoort is niet een dode gevallen. Dit zal deels te danken zijn
aan de preventieve en rampbestrijdende maatregelen van de overheid. De maatregelen hebben
erger voorkomen en hebben dus zin. Door dit te communiceren bouwt de overheid aan een
vertrouwenwekkend track record.
Verminderen van het gevoel van angstaanjagendheid

Benadrukken realistisch i.p.v. worst case scenario
In Groningen bijvoorbeeld heeft men berekend dat bij een ramp met een chloortrein 5000
doden en 18.000 gewonden kunnen vallen. De vraag is hoe realistisch dit scenario is. Bij het
recente ongeval in Amersfoort19 is geen een dode gevallen. Het is dus wel degelijk mogelijk
een ongeval te overleven; het fatale scenario gaat niet altijd op. Hoewel technisch en
wetenschappelijk deze twee gebeurtenissen niet op elkaar lijken, worden ze door het grote
publiek en de media wel op een hoop gegooid.
Handhaving
Gebrekkige handhaving is iets waardoor bij het publiek twijfels ontstaan aan de
betrouwbaarheid van de overheid. De norm kan nog zo goed zijn, wanneer in praktijk
blijkt dat aan de voorwaarden niet voldaan wordt, is deze weinig meer waard.
Door meer de nadruk te leggen op het naleven van regels en het nakomen van afspraken
en hierover te communiceren, kunnen percepties ten aanzien van de handhaving
gemanaged worden in een gunstiger richting. Overigens spelen hierbij ook andere
partijen een rol, zoals bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven.
Maatschappelijke discussie
Naast een informatieve rol kan de overheid ook de rol van aanzwengelaar van
maatschappelijke discussies aannemen. De overheid faciliteert in deze rol de
meningsvorming van de ‘consumenten’ van het beleid. Door inzicht te verschaffen in
complexe besluitvorming(processen) en te laten zien welke voor- en nadelen er zijn aan
verschillende besluiten, ontstaat begrip voor bepaalde keuzes van de overheid. Dit kan
het gevoel van bijvoorbeeld onvrijwillige blootstelling niet opheffen, maar waarschijnlijk
wel meer acceptatie voor beleid bewerkstelligen.

18

Zie ook de vorige paragraaf.
Overigens niet met een chloortrein, maar in de perceptie van de mensen zijn beide treinen van
hetzelfde laken een pak.
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Hoofdstuk 5 - Samenvatting en discussiepunten
5.1

Samenvatting

Achtergrond
In het kader van het project ‘Beleving vervoer gevaarlijke stoffen’ heeft het Ministerie van
Verkeer & Waterstaat drie bureau’s met specifieke deskundigheid op dit gebied gevraagd een
essay te schrijven. De verschillende, elkaar aanvullende essays zijn bedoeld als start van een
denkproces over de (on)mogelijkheden van beleid ten aanzien van de maatschappelijke
beleving van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De centrale vraag van de essays is: ‘Hoe
moet het Ministerie van Verkeer & Waterstaat omgaan met de perceptie van veiligheid en (de
perceptie van) haar verantwoordelijkheden?’ De essays vormen de basis voor een
werkconferentie, waar de overheid met de betrokken stakeholders in discussie wil gaan om te
bezien hoe de (beleving van de) exteme veiligheid kan worden aangepakt.
De drie essays belichten de problematiek uit verschillende perspectieven. Het essay van
Burson-Marsteller belicht de materie belichten vanuit de communicatieve invalshoek, terwijl
de overige twee essays de focus leggen op het wetenschappelijke c.q. het bestuurskundige
perspectief. Dit ‘communicatie-essay’ richt zich specifiek op de percepties -met name bij
burgers- die heersen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de bronnen van deze
percepties en de (on)mogelijkheden voor communicatie over het vervoer van gevaarlijke
stoffen die hieruit voortvloeien. Twee belangrijke bronnen van percepties, te weten de
berichtgeving in de media en het handelen van de overheid -voor, tijdens en na een rampkomen daarbij uitgebreid aan de orde.
In dit essay bouwen we voort op ‘het recht van de burger op informatie’ inzake opslag,
productie, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen en de initiatieven en activiteiten die in
dit kader worden ondemomen, en gaan we ervan uit dat de vraag of er wel / niet
gecommuniceerd wordt, in principe reeds door de overheid beantwoord is. Centraal staat de
vraag: “Gegeven de noodzaak tot communiceren vanwege het recht van de burger op
informatie, hoe pro-actief moet de (rijks)overheid dan zijn in haar communicatie en welke rol
speelt perceptie daarbij?”

Perceptie Management
Om de centrale vraag van dit essay te beantwoorden hebben we in hoofdstuk 1 gekeken naar
Perceptie Management, een denkkader en methodologie voor het managen van percepties.
Samengevat zijn de principes van Perceptie Management:
Percepties zijn echt. Ze bepalen wat we zien, hoe we interpreteren, hoe we denken over
een onderwerp (of een organisatie) en op die manier zijn ze van invloed op wat mensen
doen.
Percepties kunnen gemanaged worden. Ze kunnen gewijzigd of versterkt worden om
houding en gedrag te bewerkstelligen die leiden tot de gewenste situatie of het gewenste
resultaat.
Relevante percepties worden gecreeerd / onderhouden / gewijzigd bij de doelgroep en bij
de mensen die een grote invloed hebben op de doelgroep.
Perceptie Management richt zich zowel op organisatie als op communicatie om de
gewenste percepties te bewerkstelligen.
‘Van buiten naar binnen’: Perceptie Management begint met inzicht in het individu om
hem te overtuigen zijn gedrag te veranderen c.q. te versterken en om zijn gedrag te
motiveren.
Perceptie Management richt zich zowel op rationele als op emotionele argumenten.
De rijksoverheid kan gezien worden als de hoofdproducent van beleid; in samenwerking
met andere party en die als co-producent optreden, maakt zij een belangenafweging en
vertaalt die naar bruikbare wet- en regelgeving, uitvoering en handhaving.
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Ook hebben in bet eerste hoofdstuk gekeken naar de marketing van overheidsbeleid en het
volgende gesteld:
-

-

De rijksoverheid vertegenwoordigt het algemeen belang bij het opstellen van beleid. Zij
vertegenwoordigt de belangen van Nederland.
In feite is ‘beleid in het belang van iedereen’ het product van de overheid dat ‘gemarket’
wordt / naar de markt gebracht wordt.
Er zijn vele strategieen om het beleid te positioneren en erover te communiceren (het te
marketen).
Uitgangpunten voor de marketingstrategie van de overheid zijn transparantie en
accountability; de overheid moet uitleggen waarom een bepaalde beslissing genomen is
(zodat het beleid geaccepteerd wordt) en tot welke resultaten beleid heeft geleid (afleggen
van verantwoording).

Lessen uit de praktijk
Vervolgens is in hoofdstuk twee de casus van de vuurwerkramp in Enschede beschreven, die
aantoont hoe Perceptie Management in de praktijk kan werken. Deze casus verschaft inzicht in de
mogelijkheden en werking van Perceptie Management. Specifieke aandacht ging uit naar de rol
van de media en de nieuwsvoorziening rond de Vuurwerkramp. We focusten op de media, omdat
deze als een van de belangrijkste bronnen voor inzichten en percepties bij burgers gezien kan
worden. Daamaast ging de casus in op het handelen van de overheid tijdens de crisis, omdat de
manier waarop de overheid omgaat met een crisis van grote invloed lijkt te zijn op de mate
waarin de overheid als betrouwbare en transparante partner wordt gezien. Met name op deze twee
terreinen verschaft de casus inzichten voor de communicatie over het vervoer van gevaarlijke
stoffen. De manier waarop de percepties in de casus beihvloed zijn, kan niet een-op-een
gekopieerd worden. Wei kunnen verschillende parallellen getrokken worden met communicatie
over het vervoer van gevaarlijke stoffen en verschaft de casus enkele lessen:

-

Verschillende bronnen, waaronder de media, ooggetuigen (via internet) en de overheid,
zorgen voor de percepties bij burgers. Het lijkt ondoenlijk om ten tijde van een crisis alle
commumcatie in het krachtenveld te beheersen / controleren; bijvoorbeeld ooggetuigen zullen
hun eigen zegje (willen) doen. Wei loont het om ten eerste de regie te voeren over je eigen
communicatie(kanalen) en die pro-actief in te zetten. Mogelijkheden hiervoor zijn
persconferenties voor nationale en locale pers (rtv en print), je eigen (crisis)-sites en de eigen
medewerkers. Ten tweede is het mogelijk invloed op de communicatie van anderen uit te
oefenen door hen tevoren van open en eerlijke informatie te voorzien, bijvoorbeeld over
plekken waar gevaarlijke stoffen opgeslagen zijn, over beleid ten aan zien hiervan, over de
stand van zaken inzake maatregelen t.b.v. rampenbestrijding, etc. Op deze manier zorg je
ervoor dat de dossiers van derden op orde zijn en ze kunnen teruggrijpen op de juiste
informatie.
Het is van belang open, snel en eerlijk op te treden tijdens een crisis. Transparantie is ook van
belang over dingen die (vooralsnog) onbekend zijn.
De media en de nieuwsvoorziening rond een ramp zijn een van de belangrijkste bronnen van
perceptie tijdens, maar ook na een ramp.
Continui'teit in communicatie, maar met name ook in het handelen / gedrag van de overheid,
na afloop van een crisis is van belang voor vertrouwen van de burger.
Vertrouwen is met alleen een goede communicatiestrategie niet gewaarborgd. Er moet
getoond worden dat er alles aan gedaan wordt om het in de toekomst te voorkomen.
Risico- en crisiscommunicatie hangen nauw samen. Het handelen in tijden dat er geen crisis
is, staat direct ter discussie ten tijde van een crisis en alle inspanningen op het gebied van
risicocommunicatie kunnen tenietgedaan worden. Omgekeerd kan adequaat handelen ten
tijde van een crisis de percepties van de burger ten aanzien van de overheid ten goede komen:
open, eerlijk en snel communiceren.
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Perceptie Management en het vervoer gevaarlijke stoffen
Krachtenveld vervoer van gevaarlijke stoffen
In hoofdstuk drie hebben we gekeken naar het krachtenveld van het issue ‘veiligheid van het
transport van gevaarlijke stoffen’. We hebben een opsomming gegeven van de actoren in het
krachtenveld met een korte beschrijving de invalshoek van waaruit de partijen het issue
‘transportveiligheid van gevaarlijke stoffen’ bekijken. We hebben gesteld dat de veiligheid
van het vervoer van gevaarlijke stoffen een in beweging zijnd, complex krachtenveld heeft,
waar veel partijen bij betrokken zijn. Op het eerste gezicht lijken verantwoordelijkheden van
verschillende partijen nog niet uitgekristalliseerd en dit bemoeilijkt Perceptie Management.
Het toont wel al direct het belang van de regie van de eigen communicatie, zoals in de casus
Enschede, en (voorlopige) coordinatie van de communicatie. Door in een later stadium op te
zoek te gaan naar opinion leaders, de interdependencies tussen verschillende actoren en door
uitgebreider de perspectieven, belangen, stimulansen en barrieres in kaart te brengen, ontstaat
de mogelijkheid gericht en effectief percepties te managen.

Eerste inzicht in percepties t.a.v. vervoer van gevaarlijke stoffen
Op basis van de media en publieke bronnen en de ervaringen van Burson-Marsteller met
risico- en crisiscommunicatie hebben we vervolgens een eerste inzicht gegenereerd in de
percepties op het gebied van het transport van gevaarlijke stoffen. In de media zijn het de
chloortreinen die in belangrijke mate de beeldvorming bepalen. Eerste inzichten zijn:
Veiligheid is een ‘hot’ issue in Nederland, maar concentreert zich met name rond issues
als veiligheid op straat en zinloos geweld.
Rampen staan in de spotlight naar aanleiding van verschillende angstaanjagende
gebeurtenissen van de afgelopen decennia.
Er is duidelijk aandacht voor rampen met gevaarlijke stoffen, maar het thema trekt niet de
meeste aandacht.
Er lijkt weinig onderscheid gemaakt te worden tussen transport enerzijds en anderzijds
opslag, gebruik en productie van gevaarlijke stoffen.
Binnen de categorie ‘rampen met gevaarlijke stoffen’ wordt de meeste media-aandacht
besteed aan de chloortrein. Een enkele maal wordt ook bericht over gevaarlijke stoffen
over de weg of andere stoffen die per spoor worden vervoerd, maar chloor over het spoor
is de ‘sensationele publiekstrekker’.
De berichtgeving in de media heeft een negatieve toonzetting.
De (dominante) percepties rond de chloortreinen concentreren zich rond de potentiele
dodelijke ongevallen; een breder milieustandpunt waarin naast overlijden ook andere
verwoestende effecten worden belicht, wordt minder vaak aangetroffen.
Twee dimensies in de percepties ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn
van belang en bieden aanknopingspunten voor marketing van het beleid:
de mate waarin het vervoer van gevaarlijke stoffen gezien wordt als iets
angstaanjagends en
de vertrouwdheid met het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Met betrekking tot de eerste dimensie is opgemerkt dat het transport van gevaarlijke
stoffen wordt beschouwd als angstaanjagend risico. Daartoe dragen verschillende
aspecten bij:
Groot aantal (potentiele) slachtoffers
Fatale gevolgen
Onvrijwillige blootstelling
Het risico is te voorzien
Mogelijkheden tot vermindering van het risico
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Met betrekking tot de tweede dimensie is opgemerkt dat er een vertrouwdheid is met bet
risico van bet vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit bangt samen met de karakteristieken
van
Observeerbaar
Kennis van mogelijkheid van een ramp
Oud risico
Risico bekend in de wetenschap / angst voor bet bekende

Eerste inzichten ten aanzien van de percepties en verwachtingen over bet rijksbeleid zijn:
- Veiligheid wordt gezien als een van de basistaken van de overheid. Er wordt van de
overbeid verwacht dat zij deskundig, alert, grondig, betrouwbaar en open is.
- Het is echter nog niet duidelijk waar de verantwoordelijkbeid van de overheid ophoudt en
die van het bedrijfsleven of de burger zelf begint. Hierover bestaat nog geen eensluidend
antwoord, maar een aantal trends geeft richting aan de discussie, zoals de opkomst van de
mondige burger en ‘maatschappelijk verantwoord ondememen’ van bedrijven.
In ieder geval wordt van de overheid verwacht dat zij altematieven zorgvuldig overweegt
en afzet tegen alle andere maatschappelijke belangen. De rijksoverheid wordt gezien als
de behartiger van het algemeen belang.
Velen realiseren zich dat wij in toenemende mate in een risicomaatschappij leven. De
overheid kan niet alle risico’s uitsluiten, maar moet wel preventief en handhavend
optreden als het gaat om door iedereen erkende risico’s. Van de overheid wordt verwacht
dat zij de kaders schept of een visie laat zien. Om haar geloofwaardigheid en het
vertrouwen van de burger te behouden moet de overheid een balans tussen veiligheid en
gevaar zien te vinden.
De aanwezigheid van altematieven speelt een rol in de perceptie.
Handhaving van beleid is van belang voor de perceptie als betrouwbare partner.
De manier waarop de overheid omgaat met crises -in termen van Perceptie Management:
het gedrag van de overheid- lijkt van grote invloed op de manier waarop het beleid en de
communicatie van de overheid gepercipieerd en geevalueerd wordt.
Transparantie is van groot belang in de communicatie met burgers en potentiele
slachtoffers.

(On)mogelijkheden voor communicatie t.a.v. veiligheid transport gevaarlijke stoffen
Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag hoe pro-actief de (rijks)overheid moet zijn
haar communicatie?”, hebben we in hoofdstuk vier verschillende scenario’s onderscheiden naar
de mate van pro-activiteit van de overheid:
1.

Voorzien van informatie
In dit scenario maakt de overheid informatie, bijvoorbeeld met betrekking tot het
groepsrisico en plaatsgebonden risico, openbaar. Ze stelt gegevens beschikbaar, maar
gaat niet pro-actief de hort op om burgers te informeren (push). Het voorziet in de
behoefte van actieve burgers die op zoek gaan naar de informatie (pull). Ook voorziet de
overheid niet van een uitleg over het hoe en waarom. Het is het meest basale scenario.

2.

Voorlichten
In dit scenario stelt de overheid informatie ter beschikking en geeft zij tevens uitleg over
het hoe en waarom. In dit scenario is de overheid actiever dan in het ‘informeren’scenario.

3.

Stimuleren betrokkenheid / interactiviteit
In dit scenario stimuleert de overheid betrokkenheid bij het (beleid ten aanzien van het)
transport van gevaarlijke stoffen en verwacht zij een bijdrage. De overheid probeert
groepen mensen actief te betrekken bij het opstellen van beleid en communicatie.
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De overheid kan de participatie wensen van verschillende doelgroepen: van
milieugroeperingen als Greenpeace tot en met omwonenden van een chloortrein.
4. Managen van veiligheidsgevoelens
In dit scenario adresseert de overheid veiligheidsgevoelens van groepen mensen te en
probeert zij die actief te veranderen.
Elk scenario heeft zijn eigen voor- en nadelen. In de laatste paragraaf van hoofdstuk vier
werden suggesties gedaan voor de invulling van verschillende optics. In de paragraaf hierop
volgend (5.2) doen we aanbevelingen voor de mate van pro-activiteit van de overheid.

5.2 Aanbevelingen en discussiepunten
Hieronder volgen aanbevelingen op basis van de voorafgaande hoofdstnkken.
1. Gemeentecommunicatie via bestaande kanalen.
Met betrekking tot de mate van pro-activiteit van de overheidscommunicatie stellen we
voor dat de overheid voorlichting geeft via de reguliere communicatiemiddelen en
-kanalen van de gemeente. De reden hiervoor is dat een grotere mate van pro-activiteit,
bijvoorbeeld via media of brochures die huis aan huis verspreid worden, onrust zou
kunnen veroorzaken bij de burgers. De commumcatie over het transport van gevaarlijke
stoffen moet of een aanleiding hebben, zoals het recente ongeval in Amersfoort, of als er
geen directe aanleiding is, moet de communicatie in een logische context verspreid
worden zoals een gemeentegids.
De gemeente lijkt de natuurlijke en logische instantie voor communicatie over transport
van veilige stoffen. Ten eerste omdat men dicht bij de burger staat en de burger deze
communicatie van de gemeente verwacht. Ten tweede omdat de gemeenten goed
geequipeerd zijn met him bestaande informatiekanalen. Ook met betrekkmg tot
Rijkswegen kan de gemeente, maar dan samen met bijvoorbeeld de regionale directie van
Rijks water staat een belangrijke rol vervullen. Het is een bekend en vertrouwd
informatiekanaal.
Getrapte communicatie
De communicatie kan het beste getrapt zijn, d.w.z. de mensen krijgen de noodzakelijke
informatie en worden voor meer informatie doorverwezen naar websites of
telefoonnummers.
Structurele communicatie
Ook is het van belang dat communicatie structured wordt om paniek of incidenten als
gevolg van incidentele communicatie te voorkomen. Een voorbeeld van structurele
risicocommunicatie kan gevonden worden in het bedrijfsleven. In het Botlek-gebied
bevinden zich verscheidene (chemische) fabrieken. Deze hebben zich verenigd en gaan
gezamenlijk de discussie aan met bewoners via bewonersavonden. Het feit dat deze
bedrijven periodiek met de burgers communiceren, voorkomt paniek. Zodra een
uitnodiging in de bus valt, denk men niet meer meteen dat er een fabriek ontploft is, maar
wordt de uitnodiging opgevat in het kader waarin hij bedoeld is.
2. Integraal eenduidig communicatiebeleid; het rijk als facilitator
Er is echter ook een verantwoordelijkheid voor de rijksoverheid, aangezien het transport
van gevaarlijke stoffen zich over de rijksinffastructuur begeeft. Daarbij moet echter
aangemerkt worden dat ook andere partijen een verantwoordelijkheid hebben zoals
transporteurs en verladers. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid.
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Het ligt voor de hand dat de rijksoverheid het voortouw in handen neemt en als facilitator
optreedt met betrekking tot de communicatie. Communicatie moet plaatsvinden. Het is
alleen nog onduidelijk wie welke rollen en verantwoordelijkheden krijgen. Om afspraken
hiervoor te maken moeten alle relevante partijen bij elkaar gehaald worden. De overheid
kan deze discussie faciliteren.
In samenwerking met de regionale directies van Rijkswaterstaat kunnen de relevante
partijen gemakkelijk samen gehaald worden om te bezien wie waarvoor het beste
geequipeerd is. De regionale directies hebben al eerder laten zien dat zij dit kunnen,
bijvoorbeeld met het overleg m.b.t. de HSL in Zuid-Holland en Noord-Brabant en met de
fileplannen voor de grote steden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.
We widen dit essay besluiten met een aantal prikkelende stellingen naar aanleiding van de
communicatie over (het beleid ten aanzien van) het vervoer van gevaarlijke stoffen om de
discussie daarover aan te zwengelen:
De overheid moet niet pro-actief communiceren.
De Rijksoverheid moet zich niet meer verantwoordelijk voelen dan ze is en alleen op
hoofdlijnen communicatie vormgeven en verder als facilitator optreden.
Emotie speelt een belangrijke rol in de communicatie. De overheid moet de gevoelens
wijzigen, percepties managen.
-

Het gedrag van de overheid speelt een belangrijke rol in de communicatie. Handhaving
van het beleid moet zichtbaarder zijn.

-

Gezien de complexiteit van de materie en het onvermogen van burgers om het grotere
kader te zien moet de overheid de burger vooral niet te veel bij het beleid en de
uitvoering betrekken. Niets door het volk, maar alles voor het volk.
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