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1 Inleiding
O p initiatief van de Contactgroep Risicoanalyse van V & W is op 23 januari
2003 de Kennismarkt Risicoanalyse gehouden in het Conferentiecentrum
Woudschoten te Zeist. Aan de Kennismarkt hebben 250 V & W - e r s
deelgenomen.
De aanleiding voor het organiseren van een Kennismarkt Risicoanalyse was
tweeledig. Ten eerste bestond al geruime het idee bij de trekkers van de
Contactgroep Risicoanalyse dat deelname van de Regionaie Directies aan
de Contactgroep relatief gering is. In die situatie blijft de kennisuitwisseling
op het gebied van de risicoanalyse beperkt tot de Specialistische Diensten
en een klein deel van de beleidsdirecties.
Ten tweede wordt door de top van het ministerie expliciet de wens
uitgedragen om de binnen V & W beschikbare kennis efficienter te
benutten. In de voorbereiding op de agentschapvorming van RWS worden
gestreefd naar een sterkere profilering van de SD-en als natuurlijke
kennispartner en -makelaar. O m die ontwikkeling te concretiseren en te
stimuleren is door de leiding van de SD-en een aantal kennisthema's
gekozen, waarvan veiligheid er een is. Dit thema paste, samen met de wens
om de samenwerking tussen de SD-en te stimuleren, uitstekend in de
thematiek van de Kennismarkt.
Het doel van de Kennismarkt was dan ook:
1. het uitwisselen van risicoanalytische kennis tussen de deelnemers;
2. vergroten van de bekendheid van de RD's met de risicoanalyseexpertise die bij de SD-en aanwezig is;
3. peilen van de behoeften van de RD's aan ondersteuning bij
risicoanalytische vraagstukken en (als afgeleide daarvan)
nieuwe/aanvullende risicoanalytische kennis;
4. het vergroten van de betrokkenheid van zowel de SD-en als met name
ook de RD's bij de Contactgroep Risicoanalyse.
Afgeleide doelstelling van de Kennismarkt was een versterking van het
netwerk tussen SD-en en RD'en, een verbeterde afstemming van de
risicoanalytische kennis en expertise van de SD-en op de werkelijke
behoeften van de RD's en een verbeterde kennisinfrastructuur binnen de
SD-en, RWS en V & W op het gebied van de risicoanalyse.

Dik de W e g e r (rechts), initiatiefnemer van de Kennismarkt
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2 Deelnemers
O m aandacht te vestigen op en deelnemers te werven voor de Kennismarkt is
op verschillende wijzen publiciteit gezocht voor dit evenement. Naast een breed
opgezette mailing is een website geopend (www.kennismarktrisjrpanalyse.nl)
en zijn diverse artikeltjes en vooraankondigingen gepubliceerd in ondermeer
Profiel, MER-nieuws en intranetpagina's van diverse V&W-onderdelen. Het
resultaat mocht er zijn: ruim 250 personen meldden zich aan om deel te nemen
aan de Kennismarkt.
Om een indruk te geven van welke dienstonderdelen de deelnemers zich
aangemeld hebben, een overzicht:
Onderdeel
Inspectie V & W
DG Water
DG Luchtvaart
DG Personenvervoer
DG Goederenvervoer
KNMI
Hoofdkantoor RWS
Specialistische Diensten RWS
Regionaie Directies RWS
Overige (waaronder projectbureaus,
CEND)

Aantal deelnemers
27
1
2
3
2
2
7
47
116
20

Collega's van diverse onderdelen van V & W bezochten de Kennismarkt
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3 Programma
3.1 Inhoudelijke Invulling
Als omlijsting van de eigenlijke kennis-"markt" (de standjes) werden's
ochtends twee plenaire lezingen gehouden en 's middags vijf parallelsessies met
elk drie presentaties. Voor de plenaire lezingen waren twee onderwerpen
gekozen die op dit moment sterk in de belangstelling staan: de V & W Corporate
Strategie Veiligheid, en risicoperceptie en veiligheidsbeleving.
Met de programmering van de parallelsessies was getracht om zoveel mogelijk
in te spelen op de uiteenlopende interesses van de deelnemers die uit alle
onderdelen van V & W afkomstig waren. Daarbij kon nuttig gebruik worden
gemaakt van de suggesties en vragen die naar voren kwamen in de
voorbereidende peiling van de belangstelling voor een Kennismarkt
Risicoanalyse.
3.1.1 Verslag plenaire sessies
P/enaire 1: De nieuwe vei/igheidsfitosofie van V&W, door Jacques Remmen
(DGG)
Met aandacht voor de rol van de SD-en bij de totstandkoming (BSR-project en
BSR-2) en bij de uitvoering en toepassing van de V & W Corporate Visie op
Veiligheid.
Aanleiding tot het ontwikkelen van een corporate visie op veiligheid wordt
gevormd door de hernieuwde aandacht voor veiligheid, en de behoefte aan
meer integratie van de verschillende beleidsterreinen. Het doel dat hiermee
wordt nagestreefd is het inzichtelijker maken van het veiligheidsstreven en de
afwegingen die daarbij gemaakt worden. Daarnaast moet het leiden tot een
betere beleidsmatige aansturing en het /eren van e/kaarversterken.
P/ena/re sessie 2: Ceen gevaar voorde vo/ksgezondheidi? Door Henk Janssen
(Crisis Onderzoeks Team;
Naast risicomanagement, risicoanalyse en risicobeleid hebben risicoperceptie en
risicocommunicatie elk hun eigen context. Bij risicoperceptie gaat het om het
verklaren van de discrepantie berekening en beleving, bij risicocommunicatie
om het verkleinen van deze discrepantie.
Met betrekking tot risicoperceptie en -communicatie worden de volgende
aanbevelingen gegeven:
•
verdien publiek vertrouwen;
•
de menselijke psychologie wijkt niet voor statistische hoostandjes;
•
maatwerk voor ieder traject;
•
weet wat de burger wil;
•
vermijt paternalisme en ga uit van de eigen verantwoordelijkheid van de
burger;
•
onderschat de rol van de media niet!
3.1.2

Verslag parallelsessies

De voorzitters van de parallelsessies was gevraagd om, samen met de
deelnemers, op basis van de presentaties en de aansluitende discussie een
inhoude/i/kstatement'en
een punt voor agendasettingXe formuleren.
Hieronder zijn deze punten voor u op een rijtje gezet. De hand-outs van de
presentaties uit de parallelsessies zijn opgenomen in de bijiage.
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Para//e/sessie 1: Ruimte/i/ke Ordening, Vei/igbeid en infrastructuur
Voorzitter: Hans van Zwo/ (DGGJ
Inhoudelijk statement:
Kennis van V & W en RWS intern delen, maar ook met partners in de regio's;
zowel in preventieve als preparatoire sfeer.
Agendasetting:
Open zijn over (gebrek aan) kennis en risico's niet reactief inzetten, maar proactief en interactief.

Parai/e/sessie 2: We/ke risico s ioopt de opdrachtgever?
Voorzitter: Dick de Wi/de CBDJ
Inhoudelijk statement:
Invoering van riskbased'inspection en risicomanagement is alleen mogelijk als
je van projectmatig naar procesmatig denken gaat.
Agendasetting:
Hoe kom je aan kennis over de opbouw van de marktprijzen (bouwfraude)? Er
is behoefte aan clustering van kennis.

Para/ie/sessie 3: incident Management
Voorzitter: Cees Abrahamse (DZHj
Inhoudelijk statement:
Wat is de rol van V & W bij Incident Management? Moeten we niet oefenen
met partners?
Agendasetting:
Wat houdt onze normering nu precies in?

Parai/e/sessie 4: Overstromingen en
Voorzitter: Bas de Jong (R/ZAJ

waterkwa/iteit

Inhoudelijk statement:
Bij overstromingen speelt waterkwaliteit een ondergeschikte rol.
Agendasetting:
Ook aandacht voor onbekende stoffen. Wat men niet kent, wordt ook niet
gemeten.

Para/ie/sessie 5: Risicoperceptie en vei/igheidsbe/eving
Voorzitter: A/bert A/lanenscbi/n (A VVJ
Inhoudelijk statement:
Stel perceptie centraal.
Agendasetting:
Dilemma: 20 doden per week in het verkeer versus andere calamiteiten. Laat de
perceptiemodellen toetsen op de verklaring van dit dilemma
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3.2 Evaluatie
Tijdens de Kennismarkt kregen deelnemers gelegenheid om op een
evaluatieformulier hun mening te geven over het inhoudelijk programma van
de dag, en over de rol van de Contactgroep Risicoanalyse. Hieronder de
resultaten.
Aantal ingevulde formulieren: 41
Vraag 1: Door de Kennismarkt heb Ik een beter inzicht in de mogelijkheden op
het gebied van risicoanalyse.
Gemiddelde score: 5.87
Hoogste score: 10 (1x)
Laagste score: 2
Vraag 2: De Kennismarkt stimuleert uitwisseling van kennis en Informatie op
het gebied van risicoanalyse en veiligheid.
Gemiddelde score: 7.07
Hoogste score: 10 (2x)
Laagste score: 2 (1x)
Vraag 3: Hoe relevant vond u de onderwerpen van de presentaties en
parallelsessies, en In hoeverre gaven ze nieuwe Informatie?
(schaal 1 t/m 5, 1=niet 5=wel)
Onderwerp
Aantal gemiddeld hoogste
V & W Corporate Strategie Veiligheid (Remmen)
32
3.15
5 (5x)
Risicoperceptie (Janssen)
33
3.93
5(8x)
Parallelsessie 1 - Ruimtelijke ordening, veiligheid en
15
3.66
5(1 x)
infra
2 - Welke risico's loopt de opdrachtgever?
13
2.76
5(1x)
3 - Incident management
17
3.47
5 (1x)
4 - Overstromingsrisico's en waterkwaliteit
9
3.55
5(1x)
5 - Risicoperceptie
16
4.12
5(6x)

laagste
1 (4x)
2 (2x)
1 (1x)
1 (2x)
2 (2X)
1 (1x)
2(1X)

De Kennismarkt Risicoanalyse heeft naast de versterking van het netwerk een
grote hoeveelheid informatie opgeleverd. Bijvoorbeeld over welke onderwerpen
de deelnemers belangrijk vinden, maar die niet op de Kennismarkt aan bod zijn
gekomen. Aan de Contactgroep nu de beurt hier iets mee te doen. Misschien
op een volgende Kennismarkt?
Vraag 4: Heeft u onderwerpen gemist op de Kennismarkt?
Deze vraag is door 26 personen met 'ja' beantwoord. Onderwerpen die
genoemd werden, zijn o.a.:
•
Basissystematieken o.g.v. risicoanalyses
•
Verkeersongevallen door achterstallig onderhoud (Meerdere malen)
•
Ecologische risico's
•
Methodiek van R.A. (meerdere malen)
•
Juridische/praktische afbakening in verantwoordelijkheden tussen
verschillende overheden
•
Risk based inspection (meerdere malen)
•
Risicomodellering
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Vraag 5: Welke functie ziet u In de toekomst voor de Contactgroep
Risicoanalyse?
•
het antwoord "om kennis en informatie te delen en/of uit te wisselen"
werd 12 x gegeven, waarbij 2x werd genoemd om dit ook buiten RWS
toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor de gezamenlijk waterschappen.
•
5x is geantwoord om als loket, bureau of platform verder te gaan.
Een
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

aantal geplaatste opmerkingen:
Samengaan met Loket Veiligheid
Internetsite met lopende projecten V & W , nieuwsbrief, themadag
Kennisuitwisseling, geen wielen opnieuw uitvinden.
Meer uitwisseling over specifieke RA-methoden
Verspreiding kennis RA op breder gebied dan RWS alleen
Om 'best practice' te horen
Bewaarder van overzicht, kennisuitwisseling
Inhoudelijke ondersteuning bij projecten (op aanvraag)
Distributiepunt RA voor toegepaste methodes, voorbeelden (rapportages),
etc.
Informatie uitwisselen tussen DGG, HK en projectleiders bij RD. Eens in de
maand bijeen om zodoende de druk op te voeren en urgentie aan te
geven.
Bij elkaar brengen van vraag en aanbod, maar daarvoor moet je wel meer
de diepte in.
Wellicht is het thema 'risico' iets te breed? Nader uitsplitsen voor
verschillende doelgroepen?

Het Loket Veiligheid is een initiatief van de gezamenlijke HID's van RWS,
verenigd in de Functionele Beleidsgroep (FBG). Het Loket bestaat uit
vertegenwoordigers van de specialistische diensten van RWS en het KNMI, en
wil optreden als natuurlijke kennispartner en -makelaar op het gebied van
veiligheid binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De rol, de
organisatie en de bemanning van het Loket Veiligheid vormen de basis voor de
meerwaarde voor 'de klant', en daarmee tegelijkertijd voor de individuele
specialistische diensten, het KNMI en RWS als geheel.

Dagvoorzitter Rene Vrugt ( H K W ) in actie
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4 Conclusies
4.1 Algemeen
Op basis van de belangstelling voor de Kennismarkt, de opkomst en de readies
wordt geconcludeerd dat een evenement als dit voorziet in een behoefte
binnen V & W . Het vakgebied risicoanalyse staat onmiskenbaar in de
belangstelling, en er is binnen V & W op tal van plaatsen kennis en expertise die
door de collega's nuttig kan worden gebruikt. De Kennismarkt Risicoanalyse
heeft, naast een grote hoeveelheid informatie, een aantal leerpunten
opgeleverd waarmee de hele V&W-organisatie haar voordeel kan doen.

4.2 Relatie met de Visie op Veiligheid
De elementen uit de Corporate Visie op Veiligheid worden nog niet op grote
schaal expliciet gehanteerd bij de evaluatie van de Kennismarkt door de
deelnemers. Impliciet wordt een aantal punten wel ondersteund.
De aanbeveling uit de workshop over milieukwaliteit om aandacht te besteden
aan onbekende stoffen is in feite een vraag om grensverleggend onderzoek, en
past in die zin in het thema "Permanent streven naar verbetering".
Voor het thema risicoperceptie was zeer veel belangstelling. De betreffende
workshop werd twee maal door meer dan 50 deelnemers bezocht.
Kennisontwikkeling op dit gebied leidt zonder twijfel tot een verbetering van de
kwaliteit van de veiligheidsdiscussie, vooral door de verbetering van het
afwegingsproces. Aandacht voor risicoperceptie past dan ook prima binnen het
thema "Expliciet en transparant afwegen van maatregelen". Het vanuit die
workshop aangedragen dilemma ("20 doden per week in het verkeer versus de
grote aantallen slachtoffers bij andere calamiteiten met een kleinere
kans/frequentie") is typisch een afwegingsprobleem.
Het thema "Voorbereid zijn op restrisico's" wordt ondersteund door de
geconstateerde behoefte aan het ontwikkelen en delen van kennis over
preventie en preparatie, en door de gevraagde aandacht voor oefeningen met
de partners in de regio.
Ten slotte wordt de noodzaak tot het bevorderen van een op veiligheid
gerichte organisatiecultuur en het toepassen van veiligheidsmanagement
ondersteund door de wens tot invoering van risk based inspection &n
risicomanagement en de daarbij behorende omschakeling van projectmatig
naar procesmatig werken. Een andere belangrijke bevordering van de
veiligheidscultuur zou bereikt kunnen worden door echt invulling te geven aan
de wens tot het delen van kennis, zowel binnen V & W als met de partners in
de regio's. Daarbij hoort ook openheid over (gebrek aan) kennis, en een proactieve en interactieve attitude.

4.3 Inhoudelijke vragen en onderzoeksthema's
De belangrijkste inhoudelijke conclusies zijn:
a. Bij overstromingen speelt waterkwaliteit een ondergeschikte rol.
b. Er is onduidelijkheid over de risiconormering waar het V&W-beleid op
is gebaseerd.
c. Modellen voor risicoperceptie dienen getoetst en gevalideerd te
worden.
d. Er is onvoldoende kennis over de opbouw van de marktprijzen
(bouwfraude).

Kennismarkt Risicoanalyse
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Uit de vraag "Welke onderwerpen heeft u gemist op de Kennismarkt?" kan
worden afgeleid dat behoefte bestaat aan voorlichting en kennisopbouw op de
volgende gebieden:
•
basiskennis op het gebied van risicomodellering en risicoanalyses;
•
verkeersongevallen door achterstallig onderhoud;
•
ecologische risico's;
•
juridische/praktische afbakening in verantwoordelijkheden tussen
verschillende overheden;
•
risk based inspection.

4.4 Programmering nabije toekomst
Samenvattend wordt geconcludeerd dat er behoefte bestaat aan
gestructureerde aandacht voor de volgende punten:
verbetering van de basiskennis op het gebied van de
risicoanalysemethoden;
uitdragen van de door V & W gehanteerde risiconormering in de
verschillende sectoren;
risicoperceptie, zowel de modellering als de doorwerking in het beleid;
risk based inspection;
financieel -economische onderbouwing van projectrisicoanalyses;
juridische afbakening van de verantwoordelijkheden van verschillende
overheden;
ecologische risico's, o.a. het meten van minder gangbare stoffen;
invoering procesmatig werken;
het bevorderen van een open houding met betrekking tot het uitwisselen
en delen van kennis;
kennisuitwisseling uitbreiden naar partners buiten R W S / V & W .
Veel deelnemers zien ten aanzien van de kennisuitwisseling een rol voor de
Contactgroep Risicoanalyse en het Loket Veiligheid, al dan niet in
samengevoegde vorm. Zo'n centraal orgaan zou dan de functie kunnen krijgen
van bewaarder van overzicht, inhoudelijke ondersteuning bij projecten (op
aanvraag), en distributiepunt voor toegepaste methodes, voorbeelden
(rapportages), etcetera. Er zijn diverse suggesties gedaan om de
kennisuitwisseling te ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een
internetsite, het organiseren van themadag(en) of het uitbrengen van een
Nieuwsbrief.
Concreet kan vanuit de Contactgroep Risicoanalyse worden toegezegd dat bij
de programmering van de bijeenkomsten van de Contactgroep rekening zal
worden gehouden met de bovenstaande punten.
Voorts ligt het in de bedoeling om de website van de Kennismarkt te
verplaatsen naar een plek op het V&W-intranet en te voorzien van informatie
over de activiteiten van de Contactgroep Risicoanalyse en gerelateerde
activiteiten binnen V & W . Een en ander zal nauw worden afgestemd op de
ontwikkelingen bij de Programmadirectie Veiligheid & Security, het Loket
Veiligheid en het Projectbureau RISMAN waar momenteel wordt nagedacht
over een Kenniskring Risicomanagement.
Tot slot kan worden gemeld dat een herhaling van de Kennismarkt
Risicoanalyse nu al serieus wordt overwogen. Allen die bij de editie 2003
belangstelling hebben getoond zullen bij die gelegenheid worden
gei'nformeerd.
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Keynote-presentaties
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Naam, onderdeel

Tltel

Jacques Remmen (DGG)

De nieuwe veiligheidsfilosofie van V & W

Henk Janssen
(Crisis Onderzoeks Team)

Geen gevaar voor de volksgezondheid!?

14

Parallelsessie 1 - Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en
Infrastructuur

Kennismarkt Risicoanalyse

Naam, onderdeel

Titel

Mevr. K. Jakschtow (DGG)

Innovatief ruimtegebruik in vrijwaringszones

Dhr. J. van Dijke (DZH)

Vrijwaringszone of ruimte langs de vaarweg

Dhr. T. Kramer (DNH)

Risicoanalyse Waddenzee, een inventarisatie
van risico's voor mens en milieu

15

Parallelsessie 2 - Welke risico's loopt de opdrachtgever?
Naam, onderdeel
Dhr. M . Beemsterboer
(RWS-HK)
Dr. G. Dekker (RIZA)
Ing. D.H. Smits (DZH)
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Titel
Expertisecentrum Opdrachtgeverschap in
oprichting
C O M A - Controle O p Maat, een
bedrijfsbeoordelingssysteem
Ervaringen met risicomanagement bij DZH

Parallelsessie 3 - Incident Management
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Naam, onderdeel
Dhr. T. Kramer (DNH)

Titel
Risicoanalyse t.b.v. Calamiteitenplannen Water

Dhr. C. Abrahamse (DZH Dienstkring Rijnmond,)
Mevr. A. van Waterschoot,
(Bouwdienst, Steunpunt
Tunnelveiligheid)

Afhandeling calamiteiten op rijkswegen

17

Scenarioanalyse/calamiteitenplan tunnel RW 35
Nijverdal

Parallelsessie 4 - Overstromingen en waterkwaliteit

Naam, onderdeel
Dhr. B. de Jong (RIZA)
Dr.ir. J. Hendriks (RIZA)

Dhr. J. Reinders (TNO-MEP)
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Tltel
Risicoanalyse van onvoorziene lozingen uit
industriele installaties m.b.v. Proteus
Meet- en modelinstrumenten voor de
beoordeling van risico's van gifstoffen voor
planten en dieren in water en waterbodem
Risico's als gevolg van overstromingen van
industrieterreinen

Parallelsessie 5 - Risicoperceptie en veiligheidsbeleving

Kennismarkt Risicoanalyse

Naam, onderdeel
Drs. M . Flinterman (BD)

Tltel
Integratie Beleving in Veiligheidsbeschouwingen

Dhr. B. Naber (B&A)

De relatie tussen (on)veiligheidsgevoelens en
het transport van gevaarlijke stoffen

Ir. W . Beukenkamp ( A W )

Risico-atlassen en normering vervoer gevaarlijke
stoffen

19

Jac Remmen
23 januari 2003

f

Aanleiding en doel

Ontwikkelingen:
•

Hernleuwde aandacht voor veiligheid

•

Meer integratie beleidsterreinen

Doel:
•

Risicoanalyse

Inzichtelljk velllgheldsstreven

°

Inzlchtelljker afweging

•

Beter beleldsmatlge aansturing

•

Meer leren van elkaar

Dasrom: Gezamenlljke V&W vlsle
Kennismarkt & @ « [ Rtsiro»nalw

•

Jac Remmen

Jac Remmen

23 januari 2003

23 lanuari 2003

k Versterken veiligheidsmanagement
" en -cultuur V&W

Veiligheidsvisie V&W

° Streven naar permanente verbetering

• Veiligheid als kwallteitskenmerk V&W

" Maatregelen expliciet afwegen

• Zichtbaar managen en aandacht geven

o Voorbereiden op onvermljdelljke risico's

\

* Bewustwordlng bevorderen

• Tot stand brengen
velllgheldsmanagement en -cultuur
V&W

^ Visie en omgeving

• Visie en buitenland

Jac Remmen

Jac Remmen

23 januari 2003

23 lanuari 2003

•

Visie en buitenland

Kernelementen komen (Impliciet) terug,

• Visie en andere departementen

maar niet gebundeld

• Visie en andere partljen

Geen koppeling beleidsterreinen
Veel van elkaar te leren
Vision Zero te idealistisch

Jac Remmen

Jac Remmen
23 januari 2003

Visie en andere departementen

•

Visie en andere partijen

Andere overheden, bedrijfsleven,
Permanente verbetering als drager

maatschappelljke organisaties en

rljksbrede visie => conform VROM/BZK

burgers

Ml|lpalen (beleldsdoelen en normen)
maar niet rlglde => conform VROM

Reglevoerlng V&W/rljk:

Voorbereld op risico's => conform BZK

• Ketenafhankelljkheden In kaart brengen

Als basis Rljksveillgheldsvisle aanvaard

• Gezamenlljk gesprek organlseren

In ICV

' Expliclete verantwoordelijkheden
toedelen

s

I

Jac Remmen

Jac Remmen

23 januari 2003

23 januari 2003

Consequenties voor V&W

^ Communicatie

• Communicatie

• Delen met minister

• Financiele afweglngen

* Rljksbrede afstemming

• Inhoudelijk voor beleid, uitvoering en

* Bespreken In V&W

toezicht
• Management en cultuur

Jac Remmen
23 januari 2003

(Financiele) afwegingen
Maafregelenpakketten uitwerken: kosten

Inhoudelijke consequenties
Bezien In een zesfal cases:

en eff ecten
(doden/gewonden/schade/belevlng)

Velligheldsparagraaf NWP

Politiek kiest mede o.b.v. deze

Mota luchtvaartvelligheld

'scorekaart'
Dus geen optelsom, maar wel transparent

Voorbeeld: Investeringen Duurzaam Velllg
'effectlever' dan spoorwegovergangen

Kadernota rallvelllgheld
Wljzlglngswet op de waterkerlng
Vervoer gevaarlijke stoffen
Binnenvaart

Jac Remmen

Jac Remmen

i

23 januari 2003

23 Januari 2003

•

Management en cultuur
Veiligheid expliciet hanteren en
waarderen
Structurele terugkoppeling ervaringen
i.v.m. leerproces

Actieve betrokkenheid SD-en

Vervolg Corporate programma veiligheid (2003
e.v.):

j
1

•

Ondersteuning programma(dlroctlo) en
Introductie Velllgheldsmanagement (VM);
- Konnlsplatf orm binnen RWS

Geldt voor:
° Beleidsproces (voorbeeldrol leidlng,
scholing, checklists, audits)
• Rol en verantwoordelijkheden
stakeholders
• Eigen bedrijfsproces V&W (vellig rljden
bedrljfsauto's en leveranciers)

- Opzetten/uitvoeren nulmetlng(en) VM;
- Uitvoeren eigen pilots VM bij SD-en;

•

° Actieve Kennlsoverdracht
• Security
Ondersteuning t.b.v. nadere verkennlngen,
workshop
•

Exteme veiligheid

3

Geen gevaar voor de
volksgezondheid!?

* J

Mr. H.H.A.M. Janssen MCDm

Kennismarkt

[ RtfttroaiulyM

f> Risicoperceptie

Risico in de context
Rlslcomanagement

• De oordelen

Risicoanalyse

• De opvattingen

Rlslcoboleld

Risicoperceptie

8

Risicocommunicatie

De houding

• De gevoelens
Kennismarkt

Kennismarkt

K:ru"t;analyse

;

rat ' •
^ Angsten en zorgen

^ Risicocommunicatie

Enorme vernletlglngskracht
Oe Inspanningen gericht op het verklelnen
Moderne technologie Is nauwelijks te

van de afstand tussen de feitelijke

!

bevatten

berekeningen en de daadwerlcelljke
belevlng van een risico.

Monopolle van deskundigen en

• ;
Kennismarkt

I^Sij^ ^'•'•''Ounnlyse

bureaucraten

Kennismarkt

RtsKWUWryM

^ Wanneer worden mensen
^ bang?

!> Be'mvloeden van de perceptie?

Gerlng

Ernst

Groot

Wil de burger alles weten?

Groot

Vrljwllllgheld

Gerlng

Restrlslco?

Hoog

Beheersbaar

Laag

Eigen verantwoordelijkheid van burgerl

Veel

Voordelen

Weinig

Weinig

Aandacht media

Veel

Groot Vertrouwen Instanties

Gerlng

Groot

Gerlng

Openheid

riir.iianalyse

Kennismarkt I

p Aanbevelingen
Verdien Publiek Vertrouwen.
De menselijke psychologie wjjkt niet voor
statistische hoogstandjes.
Maatwerk voor ieder traject.
Weet wat de burger wil.
Vermijt patemalisme en ga uit van eigen
verantwoordelijkheid van de burger.
Onderschat de rol van de media niet!
Kennismarkt

RfsKumnalyM

Veiligheid versus economlsch procesl
Formeel: Inspraak verpllchtlng
Informeel: draagvlak genereren
Kennismarkt f

[ K-sieeanalyse

Parallelsessie 1 - Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en
Infrastructuur

Kennismarkt Risicoanalyse

Naam, onderdeel

Titel

Mevr. K. Jakschtow (DGG)

Innovatief ruimtegebruik in vrijwaringszones

Dhr. J. van Dijke (DZH)

Vrijwaringszone of ruimte langs de vaarweg

Dhr. T. Kramer (DNH)

Risicoanalyse Waddenzee, een inventarisatie
van risico's voor mens en milieu

20

Inhoud presentatie
• Achtergrond

Bestemmingen in risicozones

• Onderzoek
• Doelstelling

Een omslag in denken

• Uitkomsten onderzoek
• Vervolg

Spanning

Achtergrond
• Externe veiligheidsbeleid
• Toenemende druk op ruimte
- Aanscherping externe veiligheidsbeleid
(NMP4)
- Groei goederenvervoer
- Ruimtelijke ontwikkeling

8

• Anderzijds
- Roep om meervoudig, intensief en efficient
ruimtegebruik

Uitkomsten

Onderzoek
• Doelstellingen
- Inzicht in gebruiksmogelijkheden risicozones
- Concrete handvatten om creatief om te gaan
met risicozones
- Risiconormen vanaf begin meenemen in
planproces

Enerzijds
- Risicozones worden beschouwd als 'verloren
ruimte'

•

Vier lijnen:
1. Risico's minimaliseren
2. Efficient ruimtegebruik
3. De ruimte strategisch inzetten
4. Andere benadering risico's

A d . 1 Risico's minimaliseren
• Technische oplossingen
- Bron
- Omgeving
- Infrastructuur

A d . 2 Efficient ruimtegebruik
• Infrastructuur
• Openlucht recreatie
• Vermaak
• Primaire productie

• Tijd
- Venstertijden
- Wisselgebruik

• Rest functies
• Stedelijke functies

Ad. 3 Ruimte strategisch inzetten

Ad. 4 Andere benadering risico's

* Stedelijke vernieuwing

• Acceptatie van risico's

8

s

- Kennis & Informatie

Natuurontwikkeling

• Grotere eigen verantwoordelijkheid burger

Waterberging

e

Bestemming risicozone is voldoende?

" N u nog toekomstmuziek

Vervolg
Korte termijn
- 'Best practices' op internet
- Overleg L N V : natuurontwikkeling
- Overleg V R O M : stedelijke vernieuwing
Lange termijn
- Discussie over eventuele vergroting eigen
verantwoordelijkheid burger

-

Vrijwaringszones langs
vaarwegen in beheer bij
Directie Zuid-Holland
i i i

Afdeling Scheepvaartzaken

Vrijwaringsbeleid omdat:
Natte infrastructuur uniek en eenmalig is
Vervoer over water relatief schoon en goedkoop
is en voldoende ruimte voor ontwikkeling biedt
Daarom een "redelijk alternatief" is voor
toekomstig vervoer van andere infrastructuur
Vaarweg kwalitab'ef nu nog goed voldoet
Ruimte langs de vaarweg die vandaag verdwijnt,
morgen nodig kan zijn...
Verbeteren dan, of kostbaar, of onmogelijk is
Het middel is om met de regio in gesprek te gaan

Havertmotwf

Bedreigingen kwaliteit vaarweg
CEEN^riOJEHEERIMSTRUMENTARlUTvl
Gevolg: Bebouwing rukt op tot waterkant
Beperkt zichtlijnen en visuele ruimte
Invloed radarbeeld/bereik schepen/walstations
Ruimtelijke werking invloed op vaargedrag
Zichtbaarheid verkeerstekens/markering
Verlaagt toekomsbge veiligheidsnorm
1W8R EN SVW SLUITEN NIET AAN
l l Geen relatie vergunning WBR en SVW

Zo moet de werf worden
Let op de overgebouwde baleens'

Instsek directie Zuid-Holland

4

Stellingen DZH
Buiten de ' natte contour* is ruimte nodig om kwalitatief aan de functie
Transport te (blijven) voldoen.
Rutmtelijk goed ingepaste vaarwegen, zijn veilige vaarwegen

TSnmt

Vearwegveiligheid is onlosmakelijk verbonden met veiligheid omgeving
Veflighetdsperceptie van "omgeving" (bevolking en bestuurders) is
bepaJend voor de functionele beschikbaarheid nu, en in de toekomst

In

\
•mbttx

0-20 meter; overleg met beheerder verpticht, belang vaarweg
pievafeert boven andere belangen. Zone varieert max. 20 m.
20-50 meter Idem. Belang vaarweg en overige nevengeschikt
50-75 meter: vaarwegbeheerder wordt ge.nforn.eerd over de
bestemmmg en bij wijzigingen

Ruimtelijke claims voor toekornstgencht infrastructuurbcheer zijn
regionaal-bestuuritji gezien onbevredtgend, gelet op de directe
beperktng van lokale orttwtkkefengen.
Winst vandaag voor patttculieren mag niet teiden tot investermgen
mofgen voor de gameenschap
EfnKtief en efficient infrabeheer en RO werkt alleen als lasten en lusten
doorde partSjen wordt gedeeld (opheffen van NIMBY effect)
Zonder de regio lukt het niet

Opdracht en doelstelling
Analyse van risico's en de
bestrijdingsorganisatie voor de
Waddenzee
Theo Kramer ( D N H )

• Inventarisatie risico's mens en milieu
• Presentaties risico's in kaart op internet
a

Inventarisatie organisaties, plannen,
regelingen en voorzieningen

• Beoordeling mogelijkheden in relatie
risico's
• Aanbevelingen aanpassing regelingen en
planvorming

Betrokken partijen
9

Provincies

° Gemeenten
9

Rijkswaterstaat

Conclusies organisatie
• Onduidelijkheden organisatieplan(en)
• Aansluitproblemen organisaties
• Basis tot conflict langs begrenzingen gebied

• Regionaie Brandweer

• Onduidelijkheid opschaling

• Regionaie Hulpverlening bij Ongevallen en
Rampen ( G H O R )

• Decentrale meldpost situatie Eems en
Marsdiep naast centrale meldpost Brandaris
• Onduidelijkheid voorlichting

Conclusies middelen
Aanbevelingen organisatie
« Opstellen bestuurlijk en operationeel
coordinatieplan ter vervanging S O W plan
• Uitbouwen beheersorganisatie plan
• Structureel en gecoordineerd oefenen
• Structureel en gecoordineerd opleiden

° Ontbreken specifieke regeling en modellen
verspreiding opgeloste stoffen in water
o Ontbreken specifieke regeling drijvende en
gezonken voorwerpen
• Responstijd bestrijding olie op Noordzee ten
noorden Waddenzee > 12 uur
• Aanbevolen bestrijdingscapaciteit oostelijk deel
Waddenzee 2 eenheden te weinig
• Meting van gassen is niet geregeld
• Blussen van brand is nauwelijks structureel door
overheid geregeld
° Verdere uitwerking redding en geneeskundige
verzorging passagiers van veerdiensten

Aanbeveling middelen
• Regeling vooralarmering opgeloste stoffen
en ontwikkeling verspreidingsmodellen
• Regeling voor drijvende en gezonken
voorwerpen
o Heroverweging bestrijdingscapaciteit
Noordzee en waddenzee
Regeling en opstapvaartuigen voor meting
gassen en blussen branden
s

Parallelsessie 2 - Welke risico's loopt de opdrachtgever?

Naam, onderdeel
Dhr. M . Beemsterboer
(RWS-HK)
Dr. G. Dekker (RIZA)
Ing. D.H. Smits (DZH)

Kennismarkt Risicoanalyse
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Titel
Expertisecentrum Opdrachtgeverschap in
oprichting
C O M A - Controle O p Maat, een
bedrijfsbeoordelingssysteem
Ervaringen met risicomanagement bij DZH

CoMi IvtnK 1.1>

CoMa (vtMe 1.1)

Kenntsmarkt RWco-analyia 23 (MMM 2003

KennEmuVt RKJCO »n*tyn ?3 ianuari 2003

Opbouw

BHK

9HHK

•Doet
« Achtergronden
* Aanpak
• E e n korte biik o p C o M a
• Toekomst

Bewust m e t C o M a
Gorrtrole op M a a t
een bedri|fsbeoorcietings»¥^®»rn tn ontwikkeartg.

CDMI (versie 1

CoMa (versie 1.1)

Kenntsmarkt Rblco-anatyse 23 Jjnuari 2003

Kennbmarfcl Risico-analyse 23 |anuari 2003

Doel

Wat is C o M a
» voor kenmerken van een bedrijf
- bij inschatting risico's overtreding Wvo
- voor toedeing conteote-capaclteit
Archivering van gegevens over bedrij als basis
vobr een tfendanalyse
Een flextbet systeem (voor regionaai of landefijk
gebruik zeff aan te passen)

lMl«iium»u>B

••

•

—

..... .^1.

CoMa Wersle 1 1)

Kennismarktftlslco-analyse23 |anu*rl 2O03

'

-—

Kennismarkt M»analyse 23 januari 2O03

Achtergronden

Doel

* ftteatwerk. keuzen maken, verantwoording
* Aigemene Rekenkamer, M & 0 - l | s t
* Keuze punt of dSffuus

VOH ontwikkelingen, NW4, W

i

i

Projectgroep C o M a :

Arnold Hoogenkamp DZH.
louis Often BVR
Guido Oekker RIZA

Opdrachtgever:

Wvo-ct

CoMa (verda 1 1

Kenntsmarkt RUeo- analyse 23 januari 2003

RJsJco anaty-.c 23 januan 2003

CoMa (verde 1 1)

Aan pak

Een korte blik op CoMa

directies; Setastingdienst; anderen
Regionaie•di

Windows omgeving
Vtsua! Basic en Access

Indicatoren
Waging
Score
Interpretatie

Invulsysteem. tabbladen met categorteen
HuipmidfJefen in programma
Uitvoer verschitiende mogefijkheden

Veel kennis vanuit Hanrirtavefs,
Heffets, Vetgunningverlenefs gebruikt

Kenn&miffcl Rttro-inaJyte 23 (inujjl 2003

CoMa (vente 1 I)

Kennismarkt Rhla>-analyse 23 (anuarl 2003

C O M U V W 1.1)

Kennhmiriit Pttlu>- inatyw 23 (.inuJit 2003

Welkom bij

Controle o p Moot

CoMa (versie 11

Kennismarkt Risico- analyse 23 januari 2003

R£BL

Meerkeuze: vaste scores voor de antwoorden
Open vragen score naar keuze:
-atnankeiijk van totaal
•vast ingestetde score
Weging van Vragen en van Gaiegorieen
kan worden gewijzigd

CoMa (vniM 1.1)

Kennts markt Rblco- tnatyse ?3 |anuart 2003

Toekomst
Momenteel relatieve listen; prtorlteit b| top-X
Verdere ontwikkeling nodig aan de hand van ervaring:
- absolute (genormaliseerde) waarden in combinatie
met een dreropel bepaten de prioritatre lijst(en)
• maatwerfc in aanpak op basis categorie-score
CoMa is beschikbaar op wvvw.wateremissies.nl

3

5

Parallelsessie 3 - Incident Management

Kennismarkt Risicoanalyse

Naam, onderdeel
Dhr. T. Kramer (DNH)

Titel
Risicoanalyse t.b.v. Calamiteitenplannen Water

Dhr. C. Abrahamse (DZH Dienstkring Rijnmond,)
Mevr. A. van Waterschoot,
(Bouwdienst, Steunpunt
Tunnelveiligheid)

Afhandeling calamiteiten op rijkswegen

40

Scenarioanalyse/calamiteitenplan tunnel R W 35
Nijverdal

Uitgangspunten
Waterstaatsnoodwetgeving
Aigemene regels inzake de
voorbereiding op en het optreden bij
gevaar voor waterstaatswerken

Aigemene regels
Integraal (waterkering, -kwantiteit en kwaliteit)
Afstemming functionele- aigemene kolom
Bevoegdheden (optreden) en verplichtingen
(voorbereiding en evaluatie)

Theo Kramer ( D N H )

Bevoegdheid beheerder
"In geval van gevaar, en zolang de daardoor
ontstane situatie zulks noodzakelijk maakt,
is de beheerder bevoegd maatregelen te
treffen die hij nodig oordeelt, zo nodig in
afwijking van wetteiijke voorschriften."

Verplichtingen beheerder
• Oefenen (evt. opdracht hoger gezag)
• Calamiteitenplan vaststellen/herzien
• Melden gebniikmaking bevoegdheid
houden oefeningen
• Evaluatie optreden

(tenzij het betreft Grondwettelijke of
internationaal-rechtelijke voorschriften)

Afstemming aigemene kolom
• Afstemming calamiteitenplan op provinciale
coordinatieplannen en gemeentelijke
rampen(bestrijdings)plannen
» Afstemming rampen(bestrijdings)plannen op
calamiteitenplan
• Toezending calamiteitenplan aan B&W, CvK, GS
(+ overige beheerders)
• Toezending coordinatieplan en
rampen(bestrijdings)plan aan beheerders

Betrokken wetgeving
• Waterstaatswet 1900
• Wet rampen en zware ongevallen
• Waterschapswet
• Wet op de waterhuishouding
• Wet op de waterkering
• Wet op de ruimtelijke ordening/Woningwet
• Onteigeningswet

Calamiteitenbestrijdingsplannen

Inhoud calamiteitenplan
• Inventarisatie van soorten calamiteiten inclusief
risicoanalyse
• Overzicht te nemen maatregelen
• Overzicht beschikbaar materieel
• Overzicht betrokken diensten
• Beschrijving calamiteitenorganisatie
• Meld en alarmeringsprocedure
• Criteria betrekking betrokken Burgemeester

•
•
•
•
•
•
•
•

Waterkwaliteit watersysteem
Waterkwantiteit watersysteem
Waterkering/dijken
Sluizencomplexen scheepvaart
Gemaal en spuisluiscomplexen
Stuwen
Stormvloedkeringen
Verontreiniging oevers, kust en droogvallende
platen
• Tunnels (als onderdeel waterkering)

Incident Management:
Workshop

•

"Afhandeling calamiteiten op

Inleiding

• Aanleiding
• Doel

rijks w e g e n " /

•

"Incident Management"

Werkwijze/methode

• Partners
Kenntsmarkt Risicoanalyse

• Bereikte resultaten

ing. C M . Abrahamse

• Toekomst

Hoofd dienstkring Rijnmond (dir. Zuid-Holland)

Directie Zuid Holland

6-03-2003

Dutctic Zuid-Holuuid

Incident Management:
•

Inleiding

• Incidenten = afwijkende weg- en verkeersken-

• Aanleiding

merken die de verkeersdoorstroming negatief

• Doel

beinvloeden

•

Werkwijze/methode
• Enkele voorbeelden van grote en kleine

• Partners

incidenten op de rijkswegen van de directie

• Bereikte resultaten

Zuid-Holland

• Toekomst

6-03-2003

Directit Zuid -llolluid

Incident Management:
•

Inleiding

Enkele voorbeelden van risico's voor de

• Aanleiding

infrastructuur door incidenten

• Doel
•

Werkwijze/methode

• Partners
• Bereikte resultaten
• Toekomst

6413-2003

Ihrrrtic Zuid-Holland

1

Aanleiding I.M.

Incident Management:

• Rapportage McKinsey in 1995 naar oorzaken,

•

gevolgen en kosten van files

Inleiding

• Aanleiding

• Logistieke afdelingen van transportbedrijven en
weggebruikers hebben meeste last van

• Doel
•

Werkwijze/methode

incidentele -niet te plannen- files
• Partners
• 2002: 17% van de files t.g.v. incidenten
• Bereikte resultaten
• Berekening maatschappelijke kosten t.g.v. files:
€ 1800,00/rijstrook/kilometer/uur (VVU)

Directie Ziiid-Holland

• Toekomst

MMM

Doel I.M.:

Incident Management:

• Verminderen Voertuig Verlies Uren door snel

•

vrijmaken van de rijbaan zodat de

Pur cue Ziiid-tiollijid

Inleiding

• Aanleiding

verkeersdoorstroming zo snel mogelijk weer

• Doel

optimaal is
•
• Voorkomen secundaire ongevallen in staart van
de file of op tegenoverliggende rijbaan
• Vergroten veiligheid hulpverleners (mandaat
aan politie voor aanvragen rijstrookafsluitingen)

Werkwijze/methode

• Partners
• Bereikte resultaten
• Toekomst

6-03-2003

Directie Zaud-BoUaDd

Werkwijze/methode I.M. (1):

Werkwijze/methode I.M. (2):

• Gelijktijdige oproep van partners I.M. in plaats

• Rijkswaterstaat staat garant voor de te maken

5

van volgtijdige oproep (IM = O )

(bergings- en opruimingsl-kosten

• Oproep bergers via aparte C M I - / C M V -

• Contract met STI-deskundige (Salvage

telefoonnummers

Transport Incident) als adviseur RWS die

• Werken volgens afgesproken protocollen

mandaat heeft van verzekaars
• Inzet innovatieve plaatsbepalingsapparatuur

• Coordinatie op Plaats Incident door
CTPI/motorkapoverleg waar besloten kan
worden tot uitgestelde berging (na de spits)/
-v^ersnelde berging

voor vastlegging sporen van het incident
• Contract Rijkswaterstaat met gespecialiseerde
-j^edrijven voor opruimings- en herstelwerk•^^amheden

6-03-2003

Direoic Zuid-UoUlnJ

33-2003

Oinaie Zuiu-Uollud

5

Incident Management:

Partners (IM = O )

•

• Polite (regionaal en landelijk KLPD)

Inleiding

• Brandweer (plaatselijk/regionaal)

• Aanleiding
• Doel

• G G D / G H O R (plaatselijk/regionaal)

• Werkwijze/methode

• Bergingsbedrijven (per regio gecontracteerd)

• Partners

• Rijkswaterstaat (dienstkringen, verkeerscentrales-regionaal/landelijk en TIC). Per

• Bereikte resultaten

politieregio een samenwerkingsovereenkomst

• Toekomst

I.M.

Put cut Zuid-Hollaod

Politie:

Brandweer:

• Vaak via 112 eerste melding incident

• Redden van mens en dier

• Eerste lijns zorg

« Blussen van brand

• Veilig stellen plaats incident

" Bevelvoeren bij grote calamiteit/incident met

• Communicatie met meldkamer over ernst

gevaarlijke stoffen

incident en in te zetten extra materieel
• Sporen onderzoek (schuldvraag)
« Afhandeling incident

6-03-20G.1

Directie Zuid'Holland

Diixciit Zuid-Holland

GGD/GHOR:

Bergingsbedrijven:

• Stabiliseren slachtoffers

Inzet groot materieel (telescoopkranen etc.) om

• Herkennen ernst (inwendige) verwondingen

wrakken te bergen

met name zwaar energetisch letsel
• Transporteren slachtoffers naar ziekenhuis met

Inzet materieel om wrakken af te voeren naar
politiebureau of opslagterreinen

ambulance/helicopter

DUTCOO Zuid-Holland

Rijkswaterstaat (1):

Rijkswaterstaat (2):

Informeren weggebruikers over aard, ernst en te

Bevorderen snelle besluitvorming door kennis en

verwachten fileduur

mandaat STI-deskundige en garantstelling voor

Operationeel verkeersmanagement: instellen

kosten

omleidingsroutes (groot- of kleinschalig)

Zorgen voor snelle inzet materieel en personeel

Beveiligen plaats Incident door gebruik

voor herstel wegdek, wegmeubilair en

verkeerssignalering, aktiewagens etc.

voorkomen van milieu(gevolg)schade

Voorkomen kijkfiles door inzet calamiteiten-

Zorgen voor milieutechnisch verantwoorde

schermen

afvoer afvalstoffen

Incident Management:

Bereikte resultaten op Ring:

• Inleiding

• Start IM op Ring Rotterdam: 1 September 1995

• Aanleiding

• Referentiejaar 1993

• Doel

• Groei verkeer van 1995 tot 2002: circa 1 5 %

•

• In 2001: 1919 incidenten op Ring Rotterdam

Werkwijze/methode

• Partners

• In 2002: 2193

• Bereikte resultaten

• W U - e n in 2002 nog steeds onder W U - e n uit
referentiejaar 1993

• Toekomst

• Verbeterde samenwerking tussen partners

6-03-2003

Dire die Zuid-Hnll»nd

Soorten I.M.-meldingen:
• Ongevallen
• Pechgevallen
e Verloren lading

incident Management:
25%
5%
12%

• Inleiding
• Aanleiding
• Doel

• Water op wegdek

3%

•

• Gat in wegdek

3%

« Partners

5%

• Bereikte resultaten

• Rommel op wegdek
• Hoogtemeldingen tunnels

15%

• Gladheidsproblemen

3%

<^^penbare verlichting/signalering

7%

6-O3-2O03

Dirocuo Zuid-Holland

Werkwijze/methode

• Toekomst

6433 2003

Dinaie Zuld-Hollind

Toekomst (1):

Toekomst (2):

• Verwijderen simpele incidenten meteen van

• Gebruiken van 1 mobilofoonnet (C2000) door

rijbaan en alleen administratief afhandelen
• Verbeteren van locatie-aanduiding door
plaatsing nieuwe hectometerbordjes met
aanduiding van de rijbaan en hectometerpunt
• Integreren diverse meldkamers (G.M.S.) van
politie, brandweer en G G D / G H O R
• Aansluiten verkeerscentrales RWS op G M S

politie, brandweer, G G G D / G H O R en RWS
• Uitvoeren van multidisciplinaire oefeningen in
situ (Oefening Obelix in nieuwe Beneluxtunnel)
• Uitvoeren van simulatie oefeningen in
geautomatiseerde omgeving;
• Trainen leidinggevenden voor opschalingssituaties

Toekomst (3):
• Structureel inbedden I.M. in opleidingen
hulpdiensten/partners
• I.M. is pas voltooid als alle I.M.-partners

Dank u voor uw aandacht.

Incident Management uitvoeren als onderdeel
van de normale werkroutine
Voor nadere informatie:
Dienstkring Rijnmond: 010 - 2080555

Directie Zuid-U

(0

I

CM

E

Z

i(0
w

oa

T3

Q

CD

"5
O)
"5

CD

c
a

JZ

TJ

a>

11

C

I

cr O

>

CD

UJ

C

£

<

>

• • •

1
o

n

o

o

0)

c

(5

« 5 s
5 K i2

Q.
0

i S*

c

.2 2?
E

0)
'S
<D _
05

CO

>•

~£

I

f

II 1
i 2
» §
>

i-

S

o
«i
Q
cn

CD

f

Aanbestedir

CO

O

I

5

E

c

CO

a

3
r—

08

*

Ontwerp & 1 ouw

i

CM

PvE

»

o

- Scenarloa
- QRA
- Gedrag & aeleving

|

o

CM
CM
O

Variantensti die

2

I

s

o
o

edi

CO

§ I

cn

9
I
u

6

at

c
1

CD

ro

c:
c:

a>

%
C

t»
OJ

o
CD
.a

CL
C

c

IS
CD
E
ta.

o
«

CD

c
UJ

c
c a> c
_CD_ CD CD
% O CO
CO

co
a>
o
Em
>
•g co
a) o>
"2
>
:=• CD

zrr

g >

CO E.2
a; al
> CD o
CD
•g O2
a) CO CLCO
x: CD c
cz JC CD
CD CD
o £ 2
— U (J)
i= CD c
CD C L CD

(D CO

DI

ParaHeSsessie 4 - Overstromingen en waterkwaliteit
Naam, onderdeel
Dhr. B. de Jong (RIZA)
Dr.ir. J. Hendriks (RIZA)

Dhr. J. Reinders (TNO-MEP)

Kennismarkt Risicoanalyse

52

Titel
Risicoanalyse van onvoorziene lozingen uit
industriele installaties m.b.v. Proteus
Meet- en modelinstrumenten voor de
beoordeling van risico's van gifstoffen voor
planten en dieren in water en waterbodem
Risico's als gevolg van overstromingen van
industrieterreinen

Inhoud
Risico' van onvoorziene
industriele lozingen

• Aanleiding
• R i s i c o ' s water
• CTW-aanpak

PROTEUS
R i s i c o a n a l y s e too'

•
oppervlaktewater

Proteus

• Tot slot

Bas de Jong
RIZA

tennismaritt nsico analyse

kcnnisaurkl risico analyse

Aanleiding

Aanleiding (2)

• Toename aandeel onvoorziene lozingen

• S A N D O Z (1986)

• Calamiteiten

• brand in een opslagloods

• Wettelijk kader

• bestrijdingsmiddelen
• vissterfte / stop drinkwater inname

• Wet milieubeheer; Besluit R i s i c o ' s
Zware Ongevallen
• Wet verontreiniging
oppervlaktewateren

• Gist Brocadis (1999)
• scheuren van een opslagtank
• melasse
• vissterfte / problemen zuivering

kennis nwurkl risico n u l v . :

Risico's voor water

4

kcnnisnULiki risico analyse

Commissie Integraal Waterbeheer
(CIW) aanpak

• vissterfte
8

drinkwater

Doorvoeren van de "stand der
veiligheidstechniek^
dstecb

• stank
• zuiveringsinstallaties

Modelleren restrisico's

Beoordelen restrisico's

tcanisrrtarki risico analyse

ti-nmtmifH risico analyse

:

ClW-aanpak

ClW-aanpak
PREVENTIE

Doorvoeren van de "stand der
veiJigheidstechoiek''

Doorvoeren van de "stani.

1. Selectie van risico units
Modelleren restrisico's

Modelleren restrisico's

] 2. Proteus'
Beoordelen restrisico's

Beoordelen restrisico's

tennis nuukt nsico analyse

kcnaisnurfct risico uuuyse

ClW-aanpak

ClW-aanpak

Doorvoeren van de "stand der
veiligb

Doorvoeren van de "stand der
.veiligheidslfichniek''—

£—11. Selectie van risico units
Modelleren restrisico's

Modelleren restrisico's

2. Proteus
-

-*

[Geen harde norm !|
Beoordelen restrisico's

Beoordelen restrisico's

tennismuki nsicn analyse

kcflnismarfct risico analyse

PROTEUS

l

• Hulpmiddel

\

• Berekening obv standaard scenario's
• Per scenario z i j n meerdere
. stoffen mogelijk
• afstromingsroutes mogelijk

if

• Gebmiisvriendeiijkheid
• standaard scenario's - defaultwaarden
. grafische user interface

\

isico jJ">>^qUyocring^^

PROTEUS
SCHEMATISCH
12 i

PROTEUS (effectberekening)
• Drie effecten (toxiciteit, zuurstofgebrek,
drijflagen)
• Modellering van watersystemen:
. conservatief gedrag van stoffen
• concentratieberekening o.b.v.
Gaussische dispersievergelijkingen

PROTEUS
SCHEMA'!". S C H
QMFT

PROTEUS (resultaten)

Referentiekader
1 ,OOE+00
1.00E-01

• F ( N ) curve: waarschijnlijkheid vs

1 .OOE-02
1.0OE-O3

- volume verontreinigd oppervlaktewater
- falen communale zuivering
- hoeveelheid bluswater
• Tabellen met kansen en effecten per unltf
• Automatisch gegenereerd rapport

1.00E-O4

«„ac

1.00E-05
1.00E-O6
1 .OOE-07

V

l.OOfc-08
1,0OE-O9
1.00E-10
1.OOE-It

10

0,0001

EFFECT (MSI)

tennismarfct risico analyse.

teooismaiki risico analyse

100

1000

PROTEUS
• Ook toepasbaar voor het verkrijgen van een
eerste inzicht van risico's voor oppervlaktewater bij:
• Vervoersinrichtingen
• Overstraining
• Transport

Tot slot

'

-

Down loaden Proteus
•

WWW.RISKANAI.YSKS.NL/PROIT.bS

Risico's onvoorziene lozingen
• WWW.WATEREMISSIES.NL
• STEUNPUNT EMISSIES
• THEMA RISICO'S

• Proteus is engelstalig beschikbaar
• Beperking Proteus: alleen zoetwater
kcnnismatkl risico anal VM

Inhoudelijke vragen:
• g.harmsen@riza.rws.minvenw.Dj
icnmsnmtt risico analyse

Wat zijn de resultaten?
o.m.
« .?!,<•':otien to! 10<
minder rtesclhkbjwr

Wat zijn de conclusies

• Watertboc^)Jcwa}iteit verbeterd maar risico's rtogte
(veel) hoog

• 9 0 % van de risico's
veroowaakt door
i stofr'en

• Voorafgaand (chemisch-ecotoxicologiseh) onderzoek
naar risico's kan bij de uitvoering van maainsgeten tot

• attueeJ: oude sedimenten, krtensief
• poterttSeel: veranfie|||||

Wie weet wat?
NormstelSng:
Bcschikbaafheid:
Bioassays:

M'argriet Beek, Else Sneiter
O w e n ten Hulscber. Jos Vinfc
Harmie Maas. Frank van den Ende

W.iterbodem:
Piet den Bestert, Charlotte Schmidt
Veldwaarnemmgen: tolande
deJonge ,

i hendnte«ii2a.rws.rninvernv.nl
0320 2-

grote kcistenbespajSi^nteicjeri.

Doelstelling

Risico';; als gevolg v a n
overstromingen v a n
industrieterreinen

*

Bepaling gevolgen voor omgeving van overstromingen van
industrieterreinen

•

Dr. J-RA. BttatteB, TNOWEP

Geven van basis voor Iw an till ce ring

Toepassing ondermeer

V MUkn, Ejaerjdt- art rYw«staoe.vatic; Gntiw

• V&W DWW project

V&WOrOfrStWofj.on Wotortouw^utxJo

Veiligheid

van Nederland

in

Kaart:

in kaart brengen van kans op
en gevolgen van overstromingen
• Delft Cluster project
Risico's

R i s i c o (binnen externe veiligheid)

van

overstromingen

scenario's

' Risico wordt bepaald door:

Voor een gestructureerde aanpak bij de identificatie van
scenario's wordt met taenia's gewerkt:

• kans dat ten ongewenste genem-tenis optreedt
• ernst van de gevolgen
•

Stoffen - welke en boevee):
• inxisch

ofwel: risico = kans x Effect

• brandbaar
° cxplosicf

Veiligheidsmaatregelen kunnen zijn:

• Cbciniscbc readies met wntei, met elkaar, of ails
vci b ran din gsproduci

• Kansbcpcrkcnd (pfcvenlicf)
• Elfctfbepctkend (railigctcnd)

° Installaties:
• tanks (binnen gaan drijven)

Risicobepaling wordt uitgevoerd

• hoge installaties (dcslillaiickolommcn, krancn: kunnen
omvollcn waardoor stoffen kunnen vrij komen)

aan de hand van:

• pijplcidingcn (kunnen afbrcken waardoor stoffen

ongevalscenario's

vrij komen)
• hect / clcdrisch (kunnen vonken / brand veroorzaken)

t

W3& {

Ea^m^riaka«Ml7*<Vl[fV

ISJanuari1003

Katmlatnarkl rUcouar/M VAW

4

t b e m a ' s binnen scenario's (vervolg)
W e l k e industriecategorieen?
•

processen
SBI-codc

• wel / nicl direct tc stoppen cbcmischc of fysischc processen

liidiBtjiccatcgotic (korte
bcnaniing)

• opslag / vcrpakking
•

| £

InsCallatics

Consequenties
• Slachtoffers / personen
" Milieu
» Financicc] / economiseb

•

Relevant vanwege ...
S toffee

externe invloeden
• Encrgic van de ovcrstroming (hoge stroortisnclhcid
leidt lot grotere dcsrrnclic)
« Voorzien of onvoorzien (stoppen processen,
cvacostic mensen, verplaatsen goedcren)
» Scizocn (schade aan bijv. 1 andbonwgcwassen)
• lijdsdnur (i.v.m. cconomiscbc schade
('time onl of btisincss')
• hocvcclhcid water (+ veel vctdiirining; - groot
oppervlak)

Voedinps- cn

23

Aardolio cn
steenkoo 1 verwerkcodc Industrie

+

24

OicmLu hc Industrie: bulkr.hcmic

25

Cbcmischc Industrie: fijncbcinic

26

Ola*, aaidcwcrk, cement, talk-en
girernoduclRi^dustiic

27
28
4j

Xnniw^rUaaaatjNV

+

13-16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ftas is mc taalind uxtric

+

+

MclaaJ pcwJuOcamdustrj c

4-

+

Kinli-mrta rUrtvanaiTM VAW

t
1

Casuistiek
Uit 30 aan overstroming gerelateerde industriele
ongevallen incidenten (uit TNO's database FACTS) bleek:

alleen hogc-tnerpe ovcrsttomingci. Iciddcn 101 calanuicitcD (door destine
-> wordt onderzocht
bchalvc tanks blckcn (bovengrondsc) pijplcidingcn kwetsbaar
indien onrvlambrux producten vrijkwamcn leidde dit tol brand / cxploxics
-> reeds veel ervaring met berekening van c licetcn
Van gevolgen (voor bijv. waicrkwalitcit) van
toxischc stoffen, opgelosl in water, werd geen
melding gemaakt

voorbeeld milieuschade
bijv. door gebruik te maken van toxiciteitsgegevens:
• R50 = zeer toxisch voor walerorganismcn LC50 of ECS0 of IC50 (= TOX) <
lmg/1
• RSI • toxisch voor walerorganismcn 11 mg/1 < TOX < 10 mg/1
• R52 = schadclijk voor walcroTganismcn : 10 mg/1 < TOX < 100 mg/1
• R53 - op lange termijn effect op watcrorganismen : TOX >100 mg/1
alleen schade als: vrijgekomen boeveelheid stof > volume
water ondergelopen gebied x T O X
1

• bijv.: ovcrstroomd gebied 1km , 1 m hoog water kan
1 ton zeer toxischc stof 'verwerken'.

-> wordt onderzocht

Ktoobouutt rUmudr** VAW

KraaumarUridcowl*.*VAW

Parallelsessie 5 - Risicoperceptie en veiligheidsbeleving

Kennismarkt Risicoanalyse

Naam, onderdeel
Drs. M . Flinterman (BD)

Titel
Integratie Beleving in Veiligheidsbeschouwingen

Dhr. B. Naber (B&A)

De relatie tussen (on)veiligheidsgevoelens en
het transport van gevaarlijke stoffen

Ir. W . Beukenkamp ( A W )

Risico-atlassen en normering vervoer gevaarlijke
stoffen

62

Vraagstelling presentatie

Integratie Beleving in
Veiligheidsbeschouwingen

Martijn Flinterman
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Belevingswaardenonderzoek & Communicatie

Kan V&W percepties managen?

23 januari 2003

Veiligheid: objectief & subjectief

Aanleiding
• Kerntaken overheid:
- Waarborgen veiligheid

• Technische benadering
• Sociaal-wetenschappelijke benadering
• Holistische benadering

- Beheren financiele middelen

• Kenmerken van de V&W benadering:
- Technische benadering
- Gericht op preventie

• Beleving is blinde vlek in
veiligheidsbeschouwingen

Theoretisch kader risicobeoordeling
INDIVIDUELE

» Individuele beoordeling van kans en gevolg.

CONTEXT

fUSC
l OACCIPTATIE
Voorttalcn j
MAATSCH7CULT
CONTEXT

Risicoperceptie

J fUSICOGEDBAG |

• Beinvloed door:
- Eigenschappen van het risico
- Individuele context
- Maatschappelijke / Culturele context

Risicoacceptatie
• Aanvaarding van een risico op basis van
subjectieve afweging van voor-/ nadelen.
• Beinvloed door:
- Risicoperceptie:
/ het maximaal mogelijke ongeval
•f de beheersbaarheid van de activiteit of
gebeurtenis
- Verwachte voordelen
- Risicoattitude

Risicocommunicatie
Speelt een rol bij:
1. Planning en ontwerp
2. Besluitvorming (politiek, individuele burgers)
3. Veiligheidsmanagement
4. Incidentenafhandeling / compensatie
5. Reductie van angst
6. Inzichten in risicobeheersing bij alle partjjen

Perceptiemanagement

• Veranderen van veiligheidsgevoel
- Mogelijke gevolgen verduidelijken
- Risicobewustzijn verbeteren
- Veiligheidscultuur tot stand brengen

|

Risicoged rag

• Het nemen van beslissingen in onzekere
situaties:
- apathie
- het voortouw nemen
- kuddegedrag
- paniek (?)
- ontkenning
• Beinvloed door:
- sociale cohesie
- waarschuwingstijd
- veiligheidscultuur

Doelgroepen communicatie

Stakeholders
Gei'nteresseerden
Neutrale buitenstaanders

« Kenprobleem
• lJeheersbaarteMiproblEsm
• Restrisicoproblees'i
•

Ptrceptieprobleem

•

BelangentegenstellingeE!

• MedSaprobleem
• Verlies-verlies vrees

A: WETTELIJKE VERPLICHTING
- Wet ram pen en zware ongevaUen
e informeren over risico's
• voorlichting over rampenbestrijding (ter
voorbereiding op, en als onderdeel van)

- Besluit Risico's Zware OngevaUen
(BRZO 1999) en Besluit Rampenbestrijdlngsplannen Inrichtingen (BRI 1999) implementatie
SEVESO II richtlijn

• rtampenbestrijdingsplannen openbaar

BRZO-pUchtige bedrijven moeten
veiligheidsrapportages openbaar maken.,

B: AANSPORING VANUIT ANDERE OVERHEDEN

BZK: risicokaart
V R O M : registratieplkht bedrijven

• Wet openbaarheid Bestuur

» Aanbevelingen commissie Wallage

C: MORELE VERPLICHTING

'What if you don't?'

Objectieve werkelijkheid van de
techniscb/wetenschappelijk georienteerde
ambtenaar

• Sobjectieve werkelijkheid van de inwoner en de
politicus

! Je hoe ft |e geen lorgea te maker!
! ]e hebt geen Invloed
Perceptie centraal

Weinig voordelen aan raeewerksr! Veel negatieve aaadacht in media

! Oat

• weten

-

informatie

e kiezen

-

verantwoordelijkheid

• Meer in de 'laisterstand'
© Niet te iang uitstelleis

• greep

-

zelfredzaamheid
• Niet alleen communicatie over beleid,
maar ook in beleid

. .

....

• Risico analyses

/

. . . . .

...

. •

. ;

Maatschappclitkc arena

.• :

\

\

• Quick scan op doelgroepen
- stakeholders

• geTnteressecrdcn
- neutralen

,

/

RefeWsareoa

y •

\

/

1

(ftoSfcts)

• Quick scan op stadium beleid
- voortrcrdrfing
- vonrdng
- uitvoering
• evaluade

Subjectief spoor:
• interactie

Zijn vooral zinvol te betrekken bij
stadium van beieidsvorming

\

/
^v^^

neutralen

/

Interactief informeren over risico's, bijvoorbeeld
via risicokaart

•

• :

Beelden
Relevant bij link
dsicocommraiieatie-crisisioisimciiicade
e Investeren

o Risicoperceptie? Maatwerkcomntnnicatie
3 Risicoanalyse? inventariseren beelden, angsten,
meningen
o Veiligheidsbeleid? Uitgangspunten
risicocommunicatie

Programma
Beter inzicht in Externe
Veiligheid
Presentatie d.d. 23 januari 2003
door Wim Beukenkamp
Adviesdienst Verkeer en Vervoer

1. Introductie A W
2. Het veiligheidsbeleid van V & W
3. Inzicht in risico's
4. Specifieke regio-informatie

Organisatie A W

1. introductie A W
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer
( A W ) is een van de zes specialistische
diensten van Rijkswaterstaat.
De inzet van A W is tijdig kennis in te
brengen bij de ontwikkeling en
uitvoering van het Nederlandse
verkeers- en vervoerbeleid.

Klanten van A
•
•
•
•

A W kent vier hoofdafdelingen:
• Basisgegevens
• Infrastructuur en Bereikbaarheid
• Vervoer en Maatschappelijke
Ontwikkelingen
• Kennisontwikkeling

2. Veiligheidsbeleid van
V&W

W

Beleidsdirecties van V & W
Hoofdkantoor Rijkswaterstaat
Regionaie directies van RWS
Inspectie V & W

Indirect ook:
o Lokale en regionale/provinciale overheden

V&W heeft zeer recent haar veiligheidsbeleid
ingrijpend herzien.
Vier kemelementen:
1. Streven naar permanente verbetering van de
veiligheid
2.

Maatregelen expliciet en transparent afwegen

3.

Voorbereid zijn op onvermijdelijke risico's

4.

Realiseren van een veiligheidscultuur binnen
V&W van hoog tot laag

Communicatie over
veiligheid centraal
•

Basis voor een succesvol veiligheidsbeleid is vertrouwen

• Technische en statistische informatie zegt burgers weinig
• Voorbereid zijn op catastrofes: anticiperend
communiceren, maar ook duidelijk communiceren tijdens
en na een ramp
• Samenwerken met BZK en V R O M is cruciaal
•

Ook communiceren met andere overheden is van groot
belang

• V&W is partner, geen vijandl V&W heeft wel een taak te
vervullen op nauonaal, soms zelfs intemabonaal, niveau

Wat is een risicoatlas?

3. Inzicht In risico's
• Risico = Ongewenste gevolgen van een activiteit
verbonden met de kans dat deze zich zullen
voordoen.
• Intern risico: risico gerelateerd aan bepaalde
activifjeiten (i.e. scheepvaartverkeer) met
ongewenste gevolgen voor direct betrokkenen
(vaarweggebruikers)
• Extern risico: risico gerelateerd aan bepaalde
activiteiten met ongewenste gevolgen voor nietdirect betrokkenen

Risicokaart

• Brengt in kaart wat risico's van bepaalde
activiteiten zijn (i.e. transport over water)

• Brengt in kaart wat de risico's zijn van
stationaire installaties en transportroutes.

• Maakt informatie inzichtelijk voor 'nietrisicospecialisten' (beleidsmakers, burgers)

• Locaties risicobronnen.

• Is een instrument voor RO-beleid

» Effectafstanden risicobronnen.

• Draagt bij aan anticiperende communicatie
m.b.t. calamiteiten

IR en GR [1]

IR en GR [2]

• Individueel risico (IR) = de kans per jaar dat
een persoon, op een bepaalde plaats, overlijd
t.g.v. een ongeval.

• Groepsrisico (GR) = de kans per jaar dat een
aantal personen dodelijk getroffen wordt door
een ongeval (i.e. bij transport gevaarlijke
stoffen)

- Nieuwe situaties: na aanleg van nieuwe
infrastructuur geen kwetsbare
bestemmingen binnen 10/* contour.
- Bestaande situaties: geen kwetsbare
bestemmingen binnen 10' contour.
5

- Orienterende waarde (grafiek)
- 10-Vjr voor 10 slachtoffers, 10"* voor 100,
etc.

Groepsrisico (GR)

Individueel risico (IR)

Gnxpirialco ptrkm tewperOvBtr
V

1

•

Transportgegevens
- Aantal schepen met gevaarlijke lading
- Aard en hoeveelheid van deze lading

• De kans dat gevaarlijke lading vrijkomt
- Ongevalsanalyse (kans, ernst ongeval)
° Effect van vrijgekomen stof/lading
o Schade aan de omgeving

Specifieke regio informatie
(vervolg)
o Scheepspassages Maas-Waalkanaal
(2001):
- 46.749 scheepspassages, waarvan
- 3.101 met gevaarlijke stoffen.

» Ongevallen (2001):
- 4 ongevallen op Maas-Waalkanaal.
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4. Specifieke regio informatie
• Scheepspassages bij Lobith (2001):
- 1 6 8 . 1 8 6 scheepspassages, waarvan
- 40.321 met gevaarlijke stoffen.
° Ongevallen (2001):
- 58 ongevallen/jr op de Waal (LobithRotterdam)

Kennismarkt Risicoanalyse

Contactgroep Risicoanalyse
telefoon 030 - 285 79 94

