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In deze brochure leert u over de praktijkervaringen van zeven overheden in zes EUlidstaten met het planmatig beheersen van
fysieke veiligheidsrisico’s door middel van
ruimtelijke ordening en -inrichting. Uit het
gehele proces van risicobeheersing wordt in
deze eerste brochure uit een reeks van drie
de initiële stap behandeld: de risicobeoordeling. Het totale proces wordt beschreven in
het MiSRaR-handboek, bedoeld voor professionals en bestuurders in alle EU-lidstaten.

Risico’s in de
Europese Unie
Het dagelijks leven van
Europese burgers wordt
bedreigd door vele natuurlijke en man-made
veiligheidsrisico’s. Natuurrampen op kleine en
grote schaal, zoals bosbranden, overstromingen en aardverschuivingen, zijn binnen de Europese Unie een jaarlijks terugkerend fenomeen. De
frequentie van andere natuurrampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen is lager, maar op
de lange termijn niet minder voorstelbaar en
potentieel met catastrofale gevolgen. Ook technologische risico’s zijn alom aanwezig. Kleine en
grote incidenten met bijvoorbeeld de productie,
opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn
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voor alle EU-lidstaten een risico om gedegen rekening mee te houden.
Lokale, regionale en nationale overheden binnen
de EU dragen de verantwoordelijkheid om de
Europese burger zo optimaal mogelijk te beschermen tegen fysieke veiligheidsrisico’s. Ter
ondersteuning hiervan heeft de EU diverse richtlijnen vastgesteld, zoals de SEVESO-II richtlijn
(96/82/EG)1 over de externe veiligheid van inrichtingen met gevaarlijke stoffen en de richtlijn
voor overstromingsrisico’s (2007/60/EG)2.
Voor de periode 20072013 heeft de Europese
Commissie het voorkomen en beheersen van
fysieke veiligheidsrisico’s aangewezen als beleidsprioriteit. Dit is een
logische keuze. De economische schade als gevolg van rampen en grote incidenten binnen de
EU is de afgelopen decennia flink toegenomen.
Dit als gevolg van een toenemend aantal incidenten, maar meer nog als gevolg van de grotere
economische waarde van het getroffen gebied.3
Bovendien zal naar verwachting door klimaatverandering de waarschijnlijkheid en (economische) impact van risico’s als overstroming, bosbrand, extreem weer en infectieziekten, in de
komende decennia verder toenemen.

Het MiSRaR-project
Om de inbreuk van veiligheidsrisico’s op de ‘vitale belangen’ (vital interests) van de Europese samenleving zoveel mogelijk te voorkomen en beperken, is het van belang om de kennis en ervaringen van de verantwoordelijke overheidsinstanties binnen de lidstaten zoveel mogelijk met
elkaar te delen. De risicosetting mag dan tussen
en binnen de EU-lidstaten verschillen, de onderliggende principes van risicobeheersing zijn vergelijkbaar. Door te leren van good practices en
lessons learnt van anderen, kunnen de publieke
organen binnen de EU hun lokale aanpak van
risico’s verder verbeteren. Hiermee kan tegelijkertijd binnen de EU een zekere mate van convergentie in de planmatige
aanpak van risicobeheersing worden gerealiseerd,
hetgeen helpt bij de implementatie van EUregelgeving op dit vlak,
maar ook bij de afstemming van veiligheidsbeleid
tussen lidstaten en tussen
aangrenzende gebieden.
Zeven partners uit zes EUlidstaten hebben elkaar gevonden om kennis en
ervaringen te delen over de beheersing van fysieke veiligheidsrisico’s specifiek door middel van
ruimtelijke ordening en -inrichting. Het project
Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns (MiSRaR) is een samenwerkingsproject, dat tot stand is gekomen met cofinanciering van het European Regional Development Fund en mogelijk is gemaakt door het
INTERREG IVC programma. Deelnemers aan het
project zijn:
- de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,
Nederland (lead partner)
- de gemeente Tallinn, Estland
- de regio Epirus, Griekenland
- de provincie Forlì-Cesena, Italië
- de gemeente Aveiro, Portugal

-

de gemeente Mirandela, Portugal
de Euro Perspectives Foundation (EPF),
Bulgarije.

Het project heeft tot doel om professionals op het
gebied van risicobeheersing in staat stellen te
leren van de ervaringen in andere delen van Europa. De projectleiders en experts van de deelnemende partners ontmoeten elkaar daartoe in
op zestien internationale seminars. Tijdens deze
seminars worden met elkaar kennis en ervaringen uitgewisseld, waarbij deskundigen uit de
partnerlanden de gelegenheid hebben om hun
eigen expertise over specifieke ramptypen voor
het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld bosbranden, overstromingen,
aardverschuivingen, extreem weer en risico’s van
productie, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen komen aan de orde.
Per seminar wordt een
stap uit het proces van
risicobeheersing besproken. De resultaten van de
seminars worden vervolgens door elk van de
partners binnen hun lokale netwerk van risicobeheersingspartners besproken en waar mogelijk
geïmplementeerd.
Om de geleerde lessen breed te kunnen delen
binnen de EU, worden de resultaten van het project verwerkt tot drie brochures en een gezamenlijk handboek. Hierin worden, op basis van praktijkervaring van de deelnemende partners en
rekening houdend met relevante EU-regelgeving,
de processtappen binnen de risicobeheersing
beschreven, voorzien van praktijktips. Ook worden de ‘good practices’ van de deelnemende
partners beschikbaar gesteld, zodat andere overheden specifieke ideeën kunnen opdoen om hun
planmatige risicobeheersing te verbeteren.
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Wegwijzer voor deze brochure
De kern van deze brochure wordt gevormd door
een uiteenzetting van de drie processtappen
waaruit risicobeoordeling idealiter bestaat: risico-identificatie, risicoanalyse en risico-evaluatie.
Alvorens deze stappen kunnen worden toegelicht, dienen echter eerst de kernbegrippen van
MiSRaR te worden uitgewerkt: ‘risico’ en ‘risicobeheersing’ (mitigation).
Deze brochure is bedoeld om praktijkervaringen
te delen: praktische tips en trucs worden aangedragen. Ook wordt een korte toelichting gegeven
op een aantal ‘good practices’ van de MiSRaRpartners. Een uitgebreidere beschrijving van deze
practices is te vinden op www.misrar.eu. Voor
wie is geïnteresseerd in meer informatie, zijn
achterin deze brochure de contactgegevens opgenomen van de deelnemende partners opgenomen.

Het concept ‘risico’
De deelnemende partners gebruiken in de praktijk verschillende definities van het begrip risico,
die zijn ontleend aan internationale literatuur.
Vergelijking heeft geleerd dat de verschillende
definities uiteindelijk wel op hetzelfde neerkomen, alleen verschillende elementen uit het risicobegrip op de voorgrond plaatsen. De belangrijkste twee definitie zijn:
Risk = probability x impact
(Risico = waarschijnlijkheid x impact)4
Risk = hazard x vulnerability
(Risico = dreiging5 x kwetsbaarheid)
Een belangrijk onderscheid is dat tussen de Engelse termen risk en hazard, die overigens in veel
talen als een en dezelfde term vertalen. Gegeven
de tweede definitie is het verschil tussen een risk
en een hazard gelegen in de kwetsbaarheid van
de risico-ontvangers: een hazard betreft alleen

het potentiële (kans) negatieve effect van een
incident (ramp of crisis). De mate van kwetsbaarheid van mens en omgeving voor een dergelijk effect bepaalt in hoeverre er ook sprake is van
een groot risico. Ter illustratie: overstroming kan
in zichzelf als een hazard worden gezien. Als deze
zich voordoet in een onbewoond gebied, zonder
economische of ecologische waarde is er echter
niet of nauwelijks sprake van een risk.
Het begrip vulnerability een samengesteld begrip,
dat bestaat uit exposure (blootstelling) en susceptibility (ontvankelijkheid). Ter illustratie: de mate
waarin bebouwing kwetsbaar is voor een overstroming, is zowel afhankelijk van de mate waarin deze wordt blootgesteld (wat is de hoogte van
het water?) als de mate waarin deze daadwerkelijk wordt aangetast door water (van welk materiaal en hoe stevig is een gebouw?).
Het verschil tussen de beide hoofddefinities is
gelegen in de groepering van subbegrippen. Door
deze begrippen te combineren ontstaat de volgende geaggregeerde definitie:
impact
Risk = probability x effect x exposure x susceptibility
hazard

vulnerability

Tips & trucs
Praktijklessen over het risicobegrip
De onderdelen van het risicobegrip kunnen voor
besluitvormers verschillend meewegen
Belangrijke praktijkles van de MiSRaR-partners is
dat de definitie(s) van risico niet moet worden
opgevat als een kwantitatieve, rekenkundige
formule die leidt tot één getal als geaggregeerde
risicoscore op basis waarvan risico’s ten opzichte
van elkaar kunnen worden gerangschikt. De for3

mules zijn bedoeld om aan te duiden dat risico
een samengesteld begrip is, zonder dat de score
voor waarschijnlijkheid daadwerkelijk moet
worden vermenigvuldigd met de score voor impact. Dit kan namelijk bij de politiek-bestuurlijke
besluitvormers het onterechte beeld oproepen
dat de waarschijnlijkheid en impact per definitie
even zwaar meewegen. Belangrijk is dat bij de
analyse van risico’s zowel de waarschijnlijkheid
als het effect wordt meegenomen en los van elkaar wordt gewogen.
Elk onderdeel van het risicobegrip is relevant om
beschermingsmaatregelen te identificeren
Een extra reden om de
verschillende onderdelen
van het risicobegrip
apart te beschouwen is
dat elk tot andere inzichten zal leiden over beschermingsmaatregelen.
Een risico kan zowel
worden gereduceerd
door de kans, het primaire effect, de blootstelling
als de ontvankelijkheid te
beperken. Voor elk type ramp of crisis is het relevant om te beschouwen wat het meest bepalende
element van het risico is en waar dus de grootste
reductiemogelijkheden liggen.

Mitigation
Mitigation is een Engelse term die niet voor elke
taal eenvoudig te vertalen is en niet overal op
dezelfde wijze wordt gebruikt (zie de noot van de
auteur). Binnen het MiSRaR-project wordt mitigation gedefinieerd als “risicoreductie door het
beperken van de kans en/of het effect van een
dreiging en/of de kwetsbaarheid van de samenleving daarvoor.” Met andere woorden, mitigation betreft alle vormen van risicobeheersing
die ingrijpen op de verschillende elementen van
het risicobegrip. In de praktijkervaring van de
partners is de afbakening tussen risicobeheersing

en crisisbeheersing echter niet absoluut. Risicogerichte preparatiemaatregelen, zoals ruimtelijke
inrichting om de toegankelijkheid voor hulpdiensten te waarborgen of de bestrijdbaarheid en
zelfredzaamheid te vergroten, kunnen worden
gerekend tot preventieve effectbeperking of
kwetsbaarheidsreductie. De focus van het MiSRaR-project ligt daarbij primair op maatregelen
in de ruimtelijke (spatial) ordening en planning,
maar uit de praktijkervaring zijn ook vele andere
mogelijkheden voor risicoreductie naar voren
gekomen. Belangrijke les is dat het vroegtijdig
meenemen van risico’s in de ruimtelijke ordening
en planning vaak de meest fundamentele mogelijkheden voor mitigation
oplevert, maar ook dat aan
de andere kant een succesvolle mitigation strategie
vaak bestaat uit mix van
(niet uitsluitend ruimtelijke) maatregelen.
Voor het geheel van risicoen crisisbeheersingsmaatregelen wordt ook wel de
term ‘meerlaagse veiligheid’ (multi level safety) gebruikt, een term zijn
oorsprong kent in de procesindustrie.6 Dit concept gaat uit van meerdere beschermingslagen
om een risico. De exacte afbakening van lagen
verschilt per land en per sector. In de volgende
brochure zal dit nader worden behandeld en gerelateerd aan de beschreven onderdelen van het
risicobegrip.7 De primaire, binnenste lagen betreffen in ieder geval de risicobeheersing: de
structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid
en het voorkomen en terugdringen van onveilige
situaties en de zorg voor het zoveel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken
op de fysieke veiligheid.8 De buitenste lagen betreffen het feitelijk bestrijden van een ramp of
crises als deze zich daadwerkelijk voordoet en
het herstel naderhand.
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Structurele aandacht in ruimtelijke ordeningsprocessen voor veiligheidsrisico’s en mogelijkheden voor mitigation vergt een planmatige aanpak.
Risico’s moeten vroegtijdig worden onderkend en
veiligheidsmaatregelen moeten zo vroeg mogelijk
worden afgewogen. Nieuwe ontwikkelingen moeten doorlopend worden gemonitord en kansen
voor het verbeteren van de veiligheid moeten
worden benut wanneer deze zich voordoen. Dit
mitigation process begint met inzicht in risico’s.
Deze brochure is gewijd aan deze eerste stap: de
risicobeoordeling (risk assessment). In opvolgende brochures wordt ingegaan op de planmatige
aanpak om risico’s aan te pakken.

Processtappen in risicobeoordeling
Bij de kennisuitwisseling is gebleken dat de stappen, die de deelnemende partners in de praktijk
zetten om tot een risicobeoordeling te komen,
gebaseerd zijn op dezelfde basisprincipes. Logischerwijs is door de verschillen tussen de talen in
elk land de exacte aanduiding van de deelstappen
verschillend, maar de partners hebben elkaar
gevonden op een Engelstalige driedeling van risicobeoordeling (risk assessment) die aansluit bij
internationale literatuur9:
- Risk identification (risico-identificatie, veelal
in het Nederlands aangeduid als risicoinventarisatie).
- Risk analysis (risicoanalyse).
- Risk evaluation (risico-evaluatie).

Risk identification
In navolging van de definiëring van het risicobegrip is bewust gekozen voor de term risk identification in plaats van het meer gangbare hazard
identification. Het identificeren van risico’s vergt
dus zowel het inventariseren van risicoveroorzakers (risicobronnen) als van risico-ontvangers
(kwetsbaarheden). De combinatie van beide geeft
inzicht in de ruimtelijke spreiding van risico’s,
ofwel de aanwezigheid van risicovolle locaties
c.q. situaties. De risico-identificatie wordt dan

ook gedefinieerd als “het proces van vinden, herkennen en beschrijven van bestaande en toekomstige risicovolle situaties”.
De eerste vraag is vanzelfsprekend: welke risico’s
worden wel en niet meegenomen? Deze afbakening kan per land en situatie verschillen. In veel
lidstaten is nationaal gereguleerd voor welke
risico’s de decentrale overheden verantwoordelijkheid dragen. Soms is dit heel concreet uitgewerkt in een wettelijke regeling met richtlijnen
over welke risico-objecten moeten worden geregistreerd door de decentrale overheden, bijvoorbeeld door het verlenen van vergunningen. In
andere gevallen kan de nationale overheid de
decentrale overheden per jaar opdragen een beperkt aantal risico’s te beoordelen.
Vergelijking tussen de partners heeft geleid tot de
volgende groslijst van veiligheidsrisico’s die
doorgaans worden meegenomen.
Natuurrampen
Overstromingen
Aardbevingen
Aardverschuivingen
Natuurbranden
Vulkaanuitbarstingen
Extreem weer (koude, hitte, droogte)
Technologische risico’s
Ongevallen met productie, gebruik, opslag en vervoer
van gevaarlijke stoffen (brandbaar, explosief en giftig)
Nucleaire/radiologische incidenten
Uitval/verstoring van nutsvoorzieningen (gas, elektra,
drinkwater, rioolwaterzuivering)
Uitval/verstoring van telecom en ICT
Transportrisico’s
Vliegtuigongevallen
Scheepsongevallen
Treinongevallen
Verkeersongevallen
Volksgezondheid
Infectieziekte-uitbraken
Langdurige blootstellingsgevaren
Sociale veiligheidsrisico’s
Maatschappelijke onrust
Paniek in menigten
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Een specifiek aandachtspunt zijn moedwillige
incidenten, bijvoorbeeld door terrorisme of sabotage. Dergelijk moedwillig kwaadaardig handelen
van individuen of netwerken kan worden opgevat
als een specifieke man-made trigger, die van toepassing kan zijn op veel van voornoemde typen
rampen en crises, vaak ook in combinatie door
domino-effecten. Dit is een specifiek vraagstuk
dat bij het beoordelen van alle soorten risico’s
apart moet worden meegewogen. Immers, de
waarschijnlijkheid van moedwillige incidenten
vergt een hele andere risicoanalyse dan de waarschijnlijkheid van een natuurfenomeen of technologisch falen. Ook kan de impact van een moedwillig veroorzaakt incident van een andere orde
zijn, omdat het veelal zal zijn gericht op het veroorzaken van de maximaal mogelijke schade.
Het identificeren van risico’s is een continu proces. Het gaat daarbij niet alleen bestaande risicovolle situaties in het heden. Risico’s veranderen
continu. Economische ontwikkeling kan nieuwe
risicovolle menselijke activiteiten opleveren.
Ruimtelijke ontwikkeling kan risicobronnen en
kwetsbaarheden dichterbij elkaar brengen, maar
biedt ook kansen voor risicoreductie. En ook de
frequentie en omvang van natuurrampen maken
ontwikkelingen door. Bij de risico-identificatie
moet dus ook worden nagedacht over voorzienbare ontwikkelingen. Dit betreft natuurlijk ruimtelijke ontwikkeling als nieuwe woonwijken en
industrieën, maar ook in meer fundamentele zin
mogelijke technologische ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving die nieuwe uitdagingen met zich mee brengen. Denk bijvoorbeeld
aan de gevolgen van klimaatverandering voor
onder andere overstromingsrisico’s en extreem
weer, de gevolgen van nieuwe social media technologieën voor de snelheid waarmee maatschappelijke onrust zich kan verspreiden of de gevolgen van auto’s op waterstof voor risicozones
rondom tankstations.

Verder is het ook belangrijk om risico’s uit het
verleden te beschouwen. Incidenten en bijnaincidenten kunnen inzicht verschaffen in de historische terugkeerfrequentie van bepaalde soorten rampen en crises, alsmede in de realistische
omvang van de effecten. Historisch onderzoek
kan dus helpen om in het heden geïdentificeerde
risicovolle situaties te analyseren, maar ook om
blinde vlekken in de risico-identificatie te voorkomen.

Tips & trucs
Praktijklessen over risicokaarten
Essentieel onderdeel van de risk identification is
het weergeven van risico’s met een geografische
component in een risicokaart (risk mapping). Op
basis van praktijkervaring kunnen hiervoor diverse tips worden meegegeven.
Denk goed na over de doelen en doelgroepen van
een risicokaart.
Bij het ontwerp van een risicokaart moet goed
worden nagedacht over de mogelijkheden voor
meervoudig gebruik. Aanbod creëert vraag: een
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Good practice

risicokaart die wordt ontworpen voor een bepaald gebruik, kan in de praktijk na verloop van
tijd nieuwe behoeften opleveren. Hierin kan niet
altijd gemakkelijk worden voorzien als er op
voorhand geen rekening mee is gehouden. Veel
voorkomend gebruik van risicokaarten is:
- als planningsinstrument voor beleidsbeslissingen over mitigation;
- als instrument voor risicocommunicatie naar
burgers;
- als instrument voor vergunningverlening
voor risicovolle activiteiten;
- als operationeel instrument voor crisisstaven
om de locatie en het (mogelijke) effectgebied
van een incident te ‘plotten’;
- als operationeel instrument in de voertuigen
van de hulpdiensten voor de feitelijke bestrijding ter plaatse.
Deze verschillende soorten van gebruik stellen
verschillende eisen aan de kwaliteit en ontsluiting van een risicokaart. Bij operationeel gebruik moet bijvoorbeeld een hoge mate van leveringszekerheid (redundant uitgevoerde systemen) worden gewaarborgd en zullen hogere
eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de
onderliggende cartografie. Meervoudig gebruik
zal een risicokaart van hogere kwaliteit opleveren, maar het is niet altijd wenselijk of mogelijk
om dit te realiseren. Denk daarom bij de aanvang
goed na wat wel en wat niet de doelen zijn.

Aveiro, Portugal
Risicokaart voor overstromingen
Aveiro bevindt zich aan de Atlantische kustlijn van
Portugal. Aveiro heeft een overstromingsrisico
door de Vouga rivier in combinatie met de Atlantische Ocean. De bron van de Vouga rivier is gelegen
op de heuvel Lapa, op 930 meter hoogte. Het rivierbekken heeft een oppervlakte van 3645 km². Na
een reis van 148 km stroomt de rivier in de lagune
‘Ria de Aveiro’, die in verbinding staat met de Atlantische Oceaan. Deze lagune staat via een netwerk van kanalen in verbinding met de noordwestelijke zijde van de stad Aveiro. De combinatie van
hoog een tij en verhoogde rivierwaterstand heeft
in het verleden diverse malen geleidt tot het overstromen van de lager gelegen delen van het stadscentrum en omliggende landbouwgebieden. Om dit
risico het hoofd te kunnen bieden, heeft de gemeente door de Universiteit van Aveiro onderzoek
laten doen naar de mogelijke impact van toekomstige overstromingen en hiervoor een speciale risicokaart laten ontwikkelen. In diverse kaartlagen
zijn de potentiële overstromingsdiepten en de
kwetsbaarheden, zoals bebouwing en infrastructuur, geprojecteerd, waardoor de meest risicovolle
situaties kunnen worden geïdentificeerd. Dit stelt
de gemeente in staat om bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen het overstromingsrisico mee te
wegen en concrete maatregelen te treffen om de
risico’s te beheersen en evacuatiemogelijkheden te
vergroten.
Zie www.misrar.eu voor de volledige beschrijving
van deze good practice.
Wees realistisch.
Het is belangrijk om bij de aanvang van het ontwikkelen van een risicokaart kritisch na te denken over de ambities. De wensen ten aanzien van
meervoudig gebruik moeten worden beschouwd,
maar ook de afbakening van veiligheidsrisico’s:
welke soorten rampen en crises worden (in eerste instantie) wel en welke worden niet meege7

nomen? De kans op een succesvol project is het
grootst als de doelen realistisch worden gesteld.
Begin bijvoorbeeld met slechts enkele onderwerpen en enkele kaartlagen en ga pas voor uitbreiden als deze eerste stappen succesvol zijn gezet.
Waarborg dynamisch gegevensbeheer met de
bronhouders van informatie.
Voor alle soorten van gebruik is een noodzakelijke randvoorwaarde dat het beheer van de onderliggende informatie en de cartografie is gewaarborgd. Een risicokaart moet up-to-date zijn. Informatie kan daartoe het beste worden ontsloten
bij de bron. Het ophalen van informatie uit een
primair bronbestand is de beste garantie voor
actuele gegevens. Met de bronhouders zal moeten worden
afgesproken hoe zij de actualiteit van hun bestanden kunnen
garanderen en hoe snel dit
doorwerkt in de risicokaart.
Een risicokaart omvat doorgaans informatie van vele verschillende bronhouders. Informatiebeheer zal dus veelal
niet bij één partij liggen, maar
samenwerking vergen in een
netwerk van partners. Vaak
zijn dit zowel publieke als private partijen. Een effectieve
samenwerking vergt een gedeeld beeld van het
beoogde doel van de risicokaart en de daarvoor
benodigde kwaliteitseisen. Het helpt als alle partijen de meerwaarde van de risicokaart voor hun
eigen organisatie onderkennen.
Alleen een risicokaart vergroot nog niet het risicobewustzijn.
Het kunnen inzien van risico-informatie is slechts
een eerste stap om het risicobewustzijn van burgers en bedrijfsleven te vergroten. Alleen met een
goede communicatiestrategie kan worden bewerkstelligd dat een risicokaart ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden en dat de informatie

erop goed wordt begrepen. Zelfs dan is nog de
vraag wat inwoners er daadwerkelijk mee zullen
doen. Een belangrijke les is dat mensen in het
algemeen risico-informatie het beste opnemen
als er ook een handelingsperspectief aan is gekoppeld: wat kan ik heel concreet doen als een
ramp of crisis optreedt? Zonder dergelijke informatie kan een risicokaart voor burgers vooral
een ‘last’ zijn: waarom zou je nadenken over risico’s in je omgeving als je er toch niks aan kunt
doen? Om te weten wat de informatiebehoeften
van de inwoners zijn, is het aan te bevelen om
goed na te denken over publieke participatie bij
het ontwikkelen van een risicokaart.
Zorg voor goede beveiliging
van gevoelige informatie.
Bepaalde risico-informatie kan
worden misbruikt voor het
plannen van terroristische
aanslagen of sabotage. In
sommige landen is er daarom
voor gekozen om risicokaarten niet publiek toegankelijk
te maken. Het wel of niet
openbaar maken van een risicokaart, moet altijd goed worden overwogen. Het belang
van transparante communicatie over risico’s moet daarbij
worden afgewogen tegen de kansen van eventueel misbruik. Extra overweging is dat de meeste
informatie op een risicokaart ook langs andere
weg vrij te verkrijgen is en dat een risicokaart in
die zin vaak niet direct een extra gevaar met zich
meebrengt. Voor informatie die wel gevoelig is,
moet goed worden nagedacht over beveiliging.
Voor die informatie kan het nodig zijn om autorisatielevels in te bouwen in het systeem van een
risicokaart. Ook bij een risicokaart die uitsluitend
door professionals wordt gebruikt, kan dit nodig
zijn. Immers, de algemene toegang tot een nietpublieke risicokaart is niet makkelijk te bewaken,
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omdat vaak honderden of duizenden professionals toegang hebben.
Risico’s houden zich niet aan grenzen.
Een kaart heeft altijd grenzen. Risico’s trekken
zich echter niets aan van administratieve en vaak
ook niet van natuurlijke grenzen. Een ramp op de
ene plek kan vaak directe gevolgen hebben voor
andere gebieden. Recente vulkaanuitbarstingen
hebben bijvoorbeeld aangetoond dat bepaalde
gevolgen soms duizenden kilometers verder nog
gevoeld kunnen worden. Een overheidsinstantie,
of deze nu lokaal, regionaal, provinciaal of nationaal is, zal daarom altijd moeten nadenken over
het ontsluiten van informatie over potentieel
grensoverschrijdende risico’s. Specifiek voor
landsgrensoverschrijdende risico’s binnen de EU
is in het Helsinki-verdrag bepaald dat lidstaten
elkaar op de hoogte moeten stellen van risico’s
binnen 15 kilometer van de landsgrenzen.

Risk analysis
De tweede stap van een risicobeoordeling is de
risicoanalyse. Deze stap kan worden gedefinieerd
als “het proces om de aard en relatieve grootte
van risico’s te bepalen.” Het doel hiervan is om te
kunnen prioriteren welke risico’s beleidsmatige
aandacht vergen. Welk onderliggende risicobegrip wordt gehanteerd, is bepalend voor de aanpak van deze stap. De Verenigde Naties, bijvoorbeeld, stelt dat risicoanalyse is gericht op het
bepalen van hazard en vulnerability. 10 Ook de
Europese Unie refereert aan deze definitie, maar
spitst de risicoanalyse tegelijkertijd toe op het
bepalen van probability en impact.11 Zoals eerder
geschetst, omvatten beide definities van het begrip risico feitelijk dezelfde onderliggende deelelementen. De keuze voor een van de definities
maakt echter wel uit voor de presentatie van de
uitkomsten van een risicoanalyse. In het ene geval worden risico’s gerangschikt in klassen van
hazard en vulnerability, in het andere geval in
klassen van probability en impact. Binnen het
MiSRaR-project zijn van beide aanpakken voor-

beelden gevonden. De ene aanpak is niet noodzakelijkerwijs beter dan de andere, maar bij de keuze voor een methode moet het verschil wel worden meegewogen. In algemene zin is de aanpak
van hazard en vulnerability vooral nuttig voor het

Good practice
Mirandela, Portugal
Single hazard risicoanalyse natuurbrand
Voor Mirandela is natuurbrand een van de belangrijkste risico’s. De gemeente is gelegen in het
noordoosten van Portugal, in het Braganca district.
Gemiddeld verbrandt in deze gemeente per jaar
1.000 hectare bosgebied. Voor de gemeente was
historisch onderzoek een belangrijke succesfactor
om goed grip te krijgen op dit risico. Door nauwgezette registratie kon worden geïdentificeerd op
welke momenten de meeste branden ontstaan:
vooral in het weekend. Ondanks het hoge risicobewustzijn bij de bevolking bleken de belangrijkste
oorzaken menselijk handelen: het verbranden van
landbouwafval en barbecues.
Op basis van dit inzicht heeft de gemeente gerichte
voorlichting kunnen verzorgen.
Registratie en historisch onderzoek bood tevens de
gegevens om de jaarlijkse kans op het ontstaan van
een natuurbrand te projecteren op een risicokaart.
Op deze kaart is het gebied tevens ingedeeld in vijf
klassen van verwachte vuurintensiteit bij een natuurbrand, gebaseerd op het landgebruik, type
vegetatie en de hellingsgraad. Een volgende kaartlaag omvat de kwetsbaarheden binnen het gebied,
zoals bebouwing. Door kansen, effecten en kwetsbaarheden te projecteren op de risicokaart, kon
Mirandela een hele gerichte risicoanalyse uitvoeren. Hiermee zijn drie gebieden geïdentificeerd
met het hoogste risico. In deze gebieden is gericht
beleid gevoerd om branden te voorkomen en beheersen, zoals het kappen en weghalen van dood
organisch materiaal, behandeling met brandvertragers, begrazing door vee en prescribed burning:
het preventief afbranden van gebieden.
Zie www.misrar.eu voor de volledige beschrijving
van deze good practice.
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Good practice
separaat analyseren (single hazard approach) van
natuurlijke risico’s waarbij de hazard zelf door de
mens niet of nauwelijks te beïnvloeden valt, zoals
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en extreem
weer. Bij die risico’s is het vooral handig om te
focussen op een goede analyse van de kwetsbaarheden (mens, economie, ecologie), omdat de
enige mogelijkheden voor risicoreductie liggen in
het beschermen daarvan. Aan de andere kant is
de aanpak van probability en impact vooral nuttig
voor het gelijktijdig analyseren van verschillende
typen risico’s, omdat deze het mogelijk maakt in
de vorm van een risicodiagram (zie hierna) voor
besluitvormers het relatieve gewicht van verschillende risico’s transparant met elkaar te vergelijken. Dit wordt ook wel aangeduid als een all
hazard approach.
Single hazard approach
Een single hazard approach is gericht op het bepalen van het risico van een specifiek type ramp
of crisis, doorgaans in een specifiek geografisch
gebied en voor een bepaalde tijdsperiode. In de
praktijk zijn veel voorbeelden beschikbaar van
dergelijke analyses, bijvoorbeeld van natuurbrand, overstromingen en aardverschuivingen.
Dit type risicoanalyse is gericht op het bepalen
welke van de geïdentificeerde risicovolle situaties
het grootste risico ondervinden, zodat daarop
specifiek risico- en/of crisisbeheersingsbeleid
kan worden gevoerd. De methoden voor single
hazard risicoanalyses verschillen sterk per risico.
Bijvoorbeeld voor een natuurbrand zijn andere
risicofactoren bepalend dan voor een overstroming. De resultaten van dergelijke risicoanalyses
zijn daardoor doorgaans moeilijk onderling vergelijkbaar. Aan de andere kant kan een risicospecifieke aanpak wel concretere aanknopingspunten bieden voor gericht beleid dan een generieke
risico-overstijgende aanpak.
All hazard approach
Bij een all hazard approach worden in beginsel
alle denkbare veiligheidsrisico’s uit de hiervoor

Zuid-Holland Zuid, Nederland
All hazard risicoanalyse in het regionaal risicoprofiel
In Nederland voeren de 25 veiligheidsregio’s een
risicoanalyse uit op basis van een landelijk ontwikkelde methode. De zogenaamde risicoprofielen
bieden inzicht in de aanwezige en verwachte risicovolle situaties, de waarschijnlijkheid en impact
van de maatgevende risico’s en de mogelijke beleidsmaatregelen om risico’s te reduceren en de
bestrijding te verbeteren. Uiteindelijk doel is een
informed decision van de gemeentebesturen over
de beste beleidsmaatregelen.
Gemeenten en provincies zijn in Nederland wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie uit te
voeren, die wordt weergegeven in een provinciale
risicokaart. De aldus geïdentificeerde risico’s worden geanalyseerd middels een scenarioanalyse.
Voor de verschillende risicotypen worden maatgevende scenario’s beschreven. Deze worden beoordeeld aan de hand van zes vitale maatschappelijke
belangen, die zijn geoperationaliseerd in concrete
indicatoren, tien in totaal. Elk van deze indicatoren
leidt tot een score. De score van de tien indicatoren
tezamen leidt tot een totale risicoscore van A
(laagste risico) tot en met E (hoogste risico). Ook
de waarschijnlijkheid van het risico wordt gescoord in vijf categorieën. Resultante is een risicodiagram waarin voor de verschillende soorten risico’s de waarschijnlijkheid en impact zijn weergegeven.
Het risicodiagram stelt de politieke besluitvormers
in staat een integrale afweging te maken tussen de
risico’s binnen in beginsel totaal verschillende beleidsvelden. In de methode wordt expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop de besluitvormers de uitkomsten van de risicoanalyse afwegen
(risk evaluation). Ook is een centraal onderdeel het
uitvoeren van een zogenaamde capaciteitenanalyse: met behulp van de beschreven scenario’s worden concrete mogelijkheden benoemd om de risico’s te reduceren en de bestrijding en het herstel te
verbeteren.
Zie www.misrar.eu voor de volledige beschrijving
van deze good practice.
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gepresenteerde groslijst meegewogen.
Dit betekent dat een risico als een explosie moet kunnen worden afgezet tegen
maatschappelijke onrust, of een grootschalige infectieziekte tegen uitval van
nutsvoorzieningen. Om een vergelijking
van totaal verschillende soorten risico’s
mogelijk te maken is een ‘meetlat’ nodig,
waarmee op vergelijkbare wijze kan
worden gemeten welke gevolgen een
risico kan hebben voor de verschillende
soorten ‘vitale belangen’ van de samenleving. De term vitale belangen wordt al
langer door meerdere lidstaten gebruikt
en wordt inmiddels ook centraal gesteld
in de voorstellen voor een gezamenlijke aanpak
van nationale risicobeoordelingen binnen de
EU.12 Van de MiSRaR-partners heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inmiddels praktijkervaring opgedaan met een methode van risicoanalyse, beschreven in de methode Nationale
Risicobeoordeling13, die wordt gebruikt door de
nationale overheid, en in de Handreiking Regionaal Risicoprofiel14, die wordt gebruikt door de
25 Nederlandse veiligheidsregio’s (zie kader).
Deze methode gaat uit van zes regionale vitale
belangen:
1. territoriale veiligheid
2. fysieke veiligheid
3. economische veiligheid
4. ecologische veiligheid
5. sociaal-politieke stabiliteit
6. veiligheid van cultureel erfgoed.
Een veel gebruikte aanpak voor all hazard analyses is de zogenaamde scenarioanalyse. Het is
vrijwel onmogelijk om honderden of zelfs duizenden individuele risicovolle situaties van verschillende soorten risico’s apart te analyseren,
terwijl dit bij een single hazard approach vaak
nog wel mogelijk is. In plaats hiervan wordt bij
een scenarioanalyse gewerkt met representatieve
scenariobeschrijvingen per risicotype. Belangrijk
kenmerk van een scenarioanalyse is

Dat deze de mogelijkheid biedt om de meest kritische elementen te identificeren die bepalend
zijn voor de ontwikkeling van een incident. Dit
zijn aangrijpingsmogelijkheden voor gericht beleid om het risico te reduceren (kans en effect) en
de bestrijding en het herstel te verbeteren.

Tips & trucs
Praktijklessen over risicoanalyses
Verschillende soorten risico’s kunnen verschillende
soorten analyses vragen.
Het is goed om vooraf na te denken welke aanpak
het beste past bij in de bestuurlijke opdracht.
Soms is een risico dusdanig manifest of prioritair
dat een single hazard risicoanalyse de beste weg
is. De methode voor het op deze wijze, enkelvoudig analyseren zal heel sterk afhangen van de
bepalende karakteristieken van het risico. In andere gevallen kan het handiger zijn om middels
een all hazard approach te analyseren welke risico’s het meeste aandacht vragen.
Focus op beleidsopvolging.
Het uitvoeren van een risicoanalyse is geen doel
op zich. Het is een middel om te komen tot prioritering van risico’s, zodat de beschikbare aan middelen, menskracht en politieke aandacht aan de
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‘juiste’ risico’s worden besteed. De risicoanalyse
is echter nadrukkelijk ook een middel om te komen tot gericht beleid. Een goede risicoanalyse
biedt inzicht in de risico’s én is de basis voor het
identificeren van verbetermogelijkheden, zowel
in de risicobeheersing als de crisisbeheersing.
Het gebruik van een scenarioanalysemethode kan
daarbij behulpzaam zijn. In een scenarioanalyse
wordt het causaal web van oorzaken en gevolgen
uitgewerkt. Hiermee is het mogelijk om gerichte
strategische maatregelen te vinden, in alle schakels van de veiligheidsketen en voor alle soorten
impacts.
Bouw een netwerk.
Het kunnen uitvoeren van
risicoanalyses vergt informatie, kennis en expertise die geen enkele overheidsinstantie zelf volledig
in handen zal hebben. Risicoanalyses vergen dus
samenwerking tussen
meerdere publieke en private organisaties. Dit vergt goede netwerkcapaciteiten van de regisserende overheidsinstanties.
Een goed netwerk is niet alleen nuttig voor het
uitvoeren van de risicoanalyses, maar ook voor
de feitelijke uitvoering van beleidsmaatregelen.
Zorg voor structurele borging.
Het uitvoeren van risicoanalyses behoort, net als
het opstellen van risicokaarten, een continu proces te zijn. Risico’s ontwikkelen zich door de tijd.
Bovendien kan de implementatie van eerder risicobeleid leiden tot nieuwe risico-inschattingen en
een nieuwe bestuurlijke prioritering. Het opstellen en onderhouden van risicoanalyses vraagt
dan ook structurele borging van informatie- en
analyseprocessen binnen de verantwoordelijke
instanties.

Risk evaluation
De derde en laatste fase van de risicobeoordeling
is de zogenaamde risico-evaluatie. In deze fase
worden de conclusies van de risico-identificatie
en risicoanalyse voorgelegd aan de (politieke)
besluitvormers. Risico- en crisisbeheersing heeft
niet als doel absolute veiligheid te bereiken, maar
is onderdeel van een politiek-maatschappelijk
afwegingsproces, waarbij rekening dient te worden gehouden met het maatschappelijke belang
dat gemoeid is bij het in stand houden of creëren
van risicovolle situaties. De moderne maatschappij kan bijvoorbeeld nu eenmaal niet zonder gevaarlijke stoffen. Ook natuurrampen zijn niet volledig te voorkomen, of gebieden die gevoelig zijn voor
bijvoorbeeld overstromingen, aardverschuivingen en
vulkaanuitbarstingen zouden volledig moeten worden
ontruimd. Uiteindelijk gaat
het er om een voor burgers
en politiek aanvaardbaar
niveau van veiligheid te bereiken. Dit betekent
dat de objectieve risicoanalyses altijd door de
politiek-bestuurlijke besluitvormers zullen moeten gespiegeld aan hun eigen waarden en preferenties c.q. evaluatiecriteria.
Om te beoordelen welke van de geanalyseerde
risico’s prioriteit moet krijgen, zijn vele verschillende evaluatiecriteria mogelijk. Voorbeelden
zijn:
- publieke risicoperceptie: een bepaald risico
zorgt bijvoorbeeld voor veel maatschappelijke onrust onder omwonenden;
- relatieve gewicht van de vitale belangen: bede ene sluitvormer zal bijvoorbeeld vooral risico’s met potentieel veel slachtoffers hoge
prioriteit geven, terwijl de andere besluitvormer bijvoorbeeld ecologische of economische schade zwaarder zal meewegen;
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-

-

-

aansluiting bij bestaande beleidsprogramma’s: er wordt bijvoorbeeld al langer beleid
gevoerd om een bepaald risico te reduceren;
opdrachten van hogere overheden: bijvoorbeeld nationaal vastgestelde prioriteiten en
budgetten
quick wins: beleidsmaatregelen met een hoge
kosteneffectiviteit op korte termijn
het economisch belang van bepaalde risicovolle activiteiten
een gebrekkige voorbereiding van de hulpdiensten op specifieke risico’s.

Veiligheidsprofessionals moeten objectieve risicoanalyses uitvoeren, maar zich er wel van bewust zijn dat de analyses door de besluitvormers
worden geïnterpreteerd op basis van subjectieve,
politieke preferenties. Een mogelijkheid om dit te
adresseren is om in het politieke besluitvormingsproces aandacht te besteden aan het expliciteren van de subjectieve evaluatiecriteria.

Vooruitblik: van risicobeoordeling
naar beleidsbepaling
De volgende brochure van het MiSRaR-project
gaat over het mitigation process: hoe kunnen de
inzichten uit de risicobeoordeling worden vertaald in concrete opties voor beleidsmaatregelen?
Hoe kan mitigation planmatig worden opgepakt?
Hoe kan veiligheid een structurele plek verkrijgen in de ruimtelijke ordening? Hoe kunnen decentrale overheden hun risicobeleid afstemmen
op plannen van andere publieke instanties en van
de private sector? Op deze en andere vragen
wordt in de volgende brochure een antwoord
gegeven.
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Geïnteresseerd in meer informatie?
Kijk op www.misrar.eu of neem contact op met:
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Lead partner, Nederland
Nico van Os
n.van.os@vrzhz.nl
+31786355323 / +31651341450
Gemeente Tallinn
Estland
Jaan Kuks
jaan@procivitas.ee
+37256562440
Euro Perspectives Foundation
Bulgarije
Maria Basheva
mary_basheva@abv.bg
+359887396519
Provincie Forlì-Cesena
Italië
Elisa Cangini
elisa.cangini@provincia.fc.it
+390543714650
Regio Epirus
Griekenland
Nikos Batzias
nimpatzi@thesprotia.gr
+302665099863
Gemeente Mirandela
Portugal
Sónia Gonçalves
misrar@cm-mirandela.pt
+351932657047
Gemeente Aveiro
Portugal
Rita Seabra
misrar@cm-aveiro.pt
+351961621142
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Noot van de auteur
Dit is de eerste brochure in een reeks van drie. De
voertaal van het MiSRaR-project is Engels. De
brochures en het handboek zijn naast het Engels
vertaald in de talen van de deelnemende partners: Bulgaars, Ests, Grieks, Italiaans, Nederlands,
en Portugees. De belangrijkste begrippen zijn
naast de taal van de partner ook aangegeven in
het Engels. Door taalverschillen kan het voorkomen dat bepaalde woorden in de vertaling tot een
(enigszins) andere interpretatie leiden. Om dit
zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn diverse
begrippen van een uitgeschreven begripsdefinitie
voorzien.
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Gemeente Aveiro.
Het MiSRaR-project staat onder eindverantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland
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Antoin S. Scholten, voorzitter van de stuurgroep
Peter L.J. Bos, directeur
Opgesteld door:
Ruud Houdijk
Houdijk Advies
Nederland
ruud@houdijkadvies.nl
Dordrecht, februari 2012.
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