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1 Inleiding 
In februari 2018 heeft er in het IJsselmeergebied een initiële verkenning plaatsgevonden van aanwezige risico’s 
die de nautische situatie in het gebied negatief kunnen beïnvloeden. Een rapportage is destijds opgemaakt om 
één risicoprofiel te verkrijgen voor de nautische veiligheid in het IJsselmeergebied.  
 
Nieuwe inzichten, mede naar aanleiding van incidenten in de afgelopen jaren en ervaringen binnen de SAMIJ 
expertgroep zijn meegenomen in deze hernieuwde rapportage waarbij niet uitsluitend de nautische aspecten 
worden geëvalueerd maar ook de overige activiteiten en gebruiksfuncties binnen het IJsselmeergebied worden 
meegenomen.  
 
Deze risico-inventarisatie omvat een overzicht van alle actuele en relevante risico’s in relatie tot de nautische en 
gebruiksfuncties binnen het IJsselmeergebied, hierbij is eveneens rekening gehouden met de impact en 
waarschijnlijkheid van deze risico’s. De impact en waarschijnlijkheid dragen bij aan het prioriteren van diezelfde 
risico’s. 
 
Dit heeft zich praktisch vertaald in een risicobeeld, hieruit volgen zestien scenariobeschrijvingen die zijn 
opgesteld om de scoring (impact en waarschijnlijkheid) van de verschillende risico’s vorm te geven. Gezamenlijk 
geeft dit een beeld van alle mogelijke risico’s in het IJsselmeergebied. Op basis van de conclusies kunnen de 
organisaties binnen Samenwerkingsregeling incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) strategische 
beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen voor onderlinge 
afstemming en verdere samenwerking. 

1.1 Doel van deze risico inventarisatie 

Het doel van deze risico-inventarisatie is inzicht te verkrijgen in de aanwezige risico’s die de situatie in het 
IJsselmeergebied negatief kunnen beïnvloeden. Hiermee kunnen de partijen binnen SAMIJ deze risico’s beter 
afwegen in toekomstige planvorming (en betrekken in de voorbereiding op de incidentbestrijding). 

1.2 SAMIJ en werkingsgebied 

SAMIJ is een samenwerkingsverband tussen belanghebbende partijen                                                                                                             
in het IJsselmeergebied. Het doel van dit netwerk is het borgen van een adequaat functionerende 
incidentbestrijding in het IJsselmeergebied als samenhangend risicowatersysteem. In dit netwerk zijn veel 
partijen actief en betrokken. Partijen met allen een eigen rol en taak in de incidentbestrijding. Daarom zijn er 
samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, 
waterschappen rondom het IJsselmeergebied en overige (water)partijen zoals de  Kustwacht, KNRM, 
Nederlandse reddingsbrigades, regionale brandweer/ GHOR/ Politie en het LOCC. 
 
Het IJsselmeergebied bestaat uit het IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren, 
inclusief het Zwartemeer (figuur 1.1). De SAMIJ richt zich hierbij op de bovenregionale bestuurlijke en 
operationele afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking en een uniforme afhandeling te borgen 
voor incidentbestrijding in het IJsselmeergebied.                                                                                                                             
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Figuur 1.1: Ligging IJsselmeergebied (wit), inclusief gemeenten en veiligheidsregio’s in de omgeving 

1.3 Uitvoering project 

Een update van het risicoprofiel van het IJsselmeergebied is opgesteld in opdracht van SAMIJ met 
betrokkenheid van een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van projectleider Lars van Tongeren 
(Specialist Risicobeheersing - Brandweer Fryslân). Deze risico-inventarisatie is tot stand gekomen in een aantal 
gezamenlijke overleggen met de vertegenwoordigers van de crisisorganisatie van de volgende partijen (in 
alfabetische volgorde): 
 

 Kustwacht Nederland; 
 Rijkswaterstaat; 
 Veiligheidsregio Flevoland; 
 Veiligheidsregio Fryslân; 
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 Veiligheidsregio Gelderland-Midden; 
 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; 
 Veiligheidsregio IJsselland; 
 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland; 
 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 
 Veiligheidsregio Utrecht; 
 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 
Antea Group Nederland heeft in het project een bijdrage geleverd door als discussieleider en penvoerder op te 
treden. In een aantal overlegmomenten is het hernieuwde risicoprofiel vervolgens in gezamenlijk overleg tot 
stand gekomen. Naast de SAMIJ expertgroep zijn er in dit project verschillende stakeholders betrokken. De 
betrokken stakeholders zijn: 
 

 Algemene Schippers vereniging 
 Belangenvereniging voor Beroepschartervaart (De BBZ) 
 Coöperatie gastvrije randmeren 
 Defensie 
 Flevokust Haven 
 Gemeente Edam-Volendam  
 Gemeente SED (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) 
 Gemeente Súdwest Fryslân 
 Ambulancezorg Nederland 
 Inspectie leefomgeving en transport (ILT) 
 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 
 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) 
 Omgevingsdienst Fryslân (FUMO) 
 Platform Zero Incidents 
 Politie Landelijke Eenheid / regio 
 Provincies  
 PWN drinkwater (Noord Holland) 
 Rijkswaterstaat (RWS) 
 Schuttevaer 
 Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) 
 Varen doe je Samen 
 Wageningen University & Research 
 Waterschap Zuiderzeeland 
 Windpark Fryslân 

 
Met deze partijen zijn ook de scenario’s gescoord. De sessie waarbij gescoord is bij het opstellen van 
risicoprofielen altijd een moment opname. Vanuit de expertgroep is ingeschat dat de juiste experts voor scoring 
aanwezig waren. Echter, niet uitgesloten is dat op onderdelen een volgende scoringssessie met andere 
aanwezigen op onderdelen tot een andere uitkomst leidt. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 Beschrijving van de aanleiding, achtergrond en betrokken partijen  
Hoofdstuk 2 Beschrijving van de methodiek 
Hoofdstuk 3 Resultaten in de vorm van scenario’s 
Hoofdstuk 4 Impact en randvoorwaardelijke processen op het scenarioverloop 
Hoofdstuk 5 Risicodiagram, waarin impact en waarschijnlijkheid van de relevante scenario's op een onderling  
                       vergelijkbare wijze zijn weergegeven  
Hoofdstuk 6 Aanbevelingen ter verbetering 
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2 Methodiek 
De methodiek voor het ontwikkelen van de risico-inventarisatie is gebaseerd op de Handreiking Regionaal 
Risicoprofiel. De processtappen welke voor het opstellen van de risico-inventarisatie in het IJsselmeergebied 
relevant zijn, zijn weergegeven in figuur 2.1. Deze processtappen zijn door middel van een aantal 
terugkoppelmomenten doorlopen met de werkgroep. De processtappen komen in dit hoofdstuk kort aan de 
orde. 
 

 
Figuur 2.1: Processtappen risico-inventarisatie IJsselmeergebied 
 
Stap 1: Inventarisatie 
In lijn met de landelijke handleiding vindt de risico-inventarisatie plaats aan de hand van onderstaande 
maatschappelijke thema's: 

 Natuurlijke omgeving, omvat crisistypen met een natuurlijk risico; 
 Bebouwde omgeving, gaat over risico’s in gebouwen en kunstwerken; 
 Technologische omgeving, behandelt incidenten met als primaire risico, gevaarlijke stoffen; 
 Vitale infrastructuur en voorzieningen, behandelt uitval of verstoring welke tot ernstige 

maatschappelijke ontwrichting leiden en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid;  
 Verkeer en vervoer, behandelt crisistypen welke afgeleid zijn van incidenten op het water, in de lucht, 

op het land of in tunnels; 
 Sociaal maatschappelijke omgeving, gaat onder andere over paniek in menigten en verstoring van de 

openbare orde; 
 Scenario’s met invloed op de incidentbestrijding, gaat over verstoringen in het proces van melding en 

alarmering. 
 
Deze maatschappelijke thema's zijn verder uitgewerkt in crisistypen en incidenttypen. Hierbij zijn de risicovolle 
situaties van binnen en buiten het IJsselmeergebied beschouwd, in de context van de veiligheid in het 
IJsselmeergebied. 
 
Stap 2: Risicobeeld en risicoduiding 
In het risicobeeld zijn de context en de spreiding van de risico's zoals geïnventariseerd bij stap 1 uitgewerkt. 
Zodoende kan er beter worden beoordeeld in welke mate de risico's bepalend zullen zijn in de risico-
inventarisatie. Aan het einde van deze stap zijn er zes relevante crisistypen onderscheiden, hieruit is een pallet 
van vijftien scenario’s samengesteld dat representatief wordt beschouwd voor deze risico-inventarisatie.  
 
Stap 3: Risicoanalyse 
Alle risico's uit de inventarisatie en het risicobeeld zijn uitgewerkt in realistische scenario's. Als uitgangspunt is 
hierbij aangehouden dat het scenario een multidisciplinaire (min. GRIP 1) incidentbestrijding vraagt. GRIP staat 
voor gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure en is een procedure die wordt gebruikt door de 
hulpverleningsdiensten van de veiligheidsregio's. GRIP niveau 1 houdt in dat er bij de bestrijding van een 
incident meerdere disciplines betrokken zijn en dat structurele coördinatie tussen de disciplines noodzakelijk is.  
In deze scenario's wordt een beeld geschetst van een aantal mogelijke tot waarschijnlijke effecten (territoriaal, 
sociaal, economisch etc.) van een dergelijke calamiteit. Hierbij zijn onderstaande vitale belangen (zie tabel 2.1) 
in acht genomen bij de beoordeling van de impact en de waarschijnlijkheid van de scenario’s. De scenario’s zijn 

1. Inventarisatie

2. Risicobeeld en risicoduiding

3. Risicoanalyse

4. Risico-inventarisatie IJsselmeergebied
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vervolgens in een stakeholdersessie beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid. De impact is gescoord in een 
range van beperkte impact (1) tot catastrofale impact (5) en de schaal is weergegeven in tabel 2.2. De 
waarschijnlijkheid van het in dit risicoprofiel omschreven scenario is gescoord in een range van zeer 
onwaarschijnlijk (1) tot zeer waarschijnlijk (5) en de schaal is weergegeven in tabel 2.3. 
 
Tabel 2.1: Vitale belangen en impactcriterium 

Vitaal belang Impactcriterium 

Territoriale veiligheid Aantasting van de integriteit van het grondgebied   

Fysieke veiligheid Doden 
Ernstig gewonden en chronisch zieken 
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften) 

Economische veiligheid Kosten 

Ecologische veiligheid Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna) 

Sociale en politieke stabiliteit Sociaal psychologische impact 

Veiligheid van cultureel erfgoed Aantasting van cultureel erfgoed 

 
Tabel 2.2: Schaal impact 

Toelichting van de schaal voor Impact 

Omschrijving IJsselmeergebied mens / milieu Score 

1 Beperkte impact Geringe schade aan mens / milieu in het IJsselmeergebied 1 

2 Aanzienlijke impact Schade, niet blijvend aan mens / milieu in het IJsselmeergebied 2 

3 Ernstige impact Blijvende schade aan mens / milieu in het IJsselmeergebied 3 

4 Zeer ernstige impact Ernstige aantasting van de vitale belangen in het IJsselmeergebied 4 

5 Catastrofale impact Catastrofale schade aan het milieu in en in de omgeving van het 
IJsselmeergebied, grote publieke bezorgdheid over de vitale belangen. 

5 

 
Tabel 2.3: Schaal waarschijnlijkheid 

Toelichting van de schaal voor Waarschijnlijkheid 

Waarschijnlijkheid Frequentie Bekendheid voorval Score 

1 Zeer 
onwaarschijnlijk 

< 
1x/10jaar 

Geen concrete aanwijzingen en gebeurtenis wordt niet 
voorstelbaar geacht. 

1 

2 Onwaarschijnlijk 1x/10jaar Geen concrete aanwijzingen maar gebeurtenis wordt enigszins 
voorstelbaar geacht. 

2 

3 Mogelijk 1x/5jaar Geen concrete aanwijzingen maar gebeurtenis is voorstelbaar. 3 

4 Waarschijnlijk 1x/jaar De gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht. 4 

5 Zeer 
waarschijnlijk 

>1x/jaar Concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis zal plaatsvinden. 5 

 
Op basis van deze beoordeling is een risicodiagram opgesteld. Dit risicodiagram is vooral een indicatief overzicht 
van de relevante dreigingen (uitgewerkt tot scenario's), op een onderling vergelijkbare wijze. Het risicodiagram 
moet echter altijd bezien worden tegen het licht van de scenariokeuzes en is onlosmakelijk verbonden met de 
totale rapportage. 
 
Stap 4: Risico-inventarisatie IJsselmeergebied 
De uitwerking van voorgaande stappen vormt de risico-inventarisatie van het IJsselmeergebied. Deze 
rapportage biedt een basis voor verdere uitwerking van de in de conclusies beschreven aanbevelingen en 
vervolgonderzoek.  



datum 8 maart 2023 
projectnummer 0476990.100 
betreft Risicoprofiel IJsselmeergebied 
 

 
 

  
 blad 9 van 35 
 

3 Risico-inventarisatie 
Om tot een risico-inventarisatie te komen, is allereerst een risicobeeld opgesteld. Bij het opstellen van dit 
risicobeeld is door de projectgroep bepaald in hoeverre crisistypen relevant zijn in relatie tot de veiligheid in het 
IJsselmeergebied. 
 
Voor de crisistypen met een hoge relevantie in relatie tot de veiligheidssituatie in het IJsselmeergebied heeft de 
projectgroep een scenario uitgewerkt. Een scenario wordt gedefinieerd als een mogelijk verloop van een 
incident, of preciezer: een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en 
met de einduitkomst. Bij het opstellen van de scenario’s is met name getracht maatgevende scenario’s op te 
stellen en rekening te houden met de complexiteit van hulpverlening. Als uitgangspunt is hierbij aangehouden 
dat het scenario een multidisciplinaire (minimaal GRIP 1) incidentbestrijding vraagt.  
 
Uit evaluaties is bekend dat er ook GRIP 1 opschalingen zijn geweest voor incidenten die wij in dit kader als 
minder complex typeren. Bijvoorbeeld een incident met enkele drenkelingen is hiervan een voorbeeld. Deze is 
in dit kader minder complex omdat dat met de huidige processen en procedures van de 
procesverantwoordelijke partij de incidentbestrijding doorgaans goed te organiseren is. 
 
In dit hoofdstuk worden alle crisistypen met een relevantie voor de gebruiksfuncties in het IJsselmeergebied per 
maatschappelijk thema beschreven. De opbouw van elk scenario is hetzelfde: context, trigger, incident en 
impact/waarschijnlijkheid. 
 

3.1 Onderscheiden crisistypen 

Onderstaande tabel (tabel 3.1) bevat een overzicht van de gezamenlijk onderscheiden crisistypen met een 
relevantie voor de gebruiksfuncties in het IJsselmeergebied. Voor crisistypen met een hoge relevantie is een 
scenario uitgewerkt. In totaal zijn vijftien scenario’s uitgewerkt. Voor scenario’s met een lage relevantie ten 
aanzien van de gebruiksfuncties in het IJsselmeergebied of met onvoldoende onderscheidend vermogen ten 
opzichte van de (in scenario’s) uitgewerkte crisistypen is in dit hoofdstuk een onderbouwing opgenomen. 
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Tabel 3.1: Crisistypen IJsselmeergebied  

Maatschappelijk 
thema  

Relevant  Uitgewerkte 
scenario’s:  

Crisistype  Eerder beschreven 
scenario 

Natuurlijke 
omgeving 

 
 Overstromingen buitendijks 

gebied  
x 

x 1 (Ongeval op) ijs x  

x 2 Storm en windhozen x 

x 3 Dierziekte (massale 
vogelsterfte) 

x  

Bebouwde 
omgeving 

x 4 Brand op een recreatie 
eiland 
/ (jacht-) haven 

x 
Nu uitgewerkt als 
relevant scenario  

Technologische 
omgeving 

x 5 Incident met brandbare stof x 

x 6 Incident met giftige stof  
6A Beluchten 
6B Ontgassen  

x 
Nu uitgewerkt als 
relevant scenario 

Vitale 
infrastructuur en 
voorzieningen 

x 7 Verontreiniging 
(oppervlakte-) water, 
olieverontreiniging  

x 
Nu uitgewerkt als 
relevant scenario 

x 8 Waterkwantiteit, laag water x 
Waterwinning Andijk 
toegevoegd 

x 9 Verstoring communicatie 
en/of bediening als gevolg 
van cybercriminaliteit 

 

x 10 Uitval vitale infrastructuur 
(sluiscomplex) 

 

x  Windmolenpark   

Verkeer en vervoer x 11 Incident luchtvaart x 

x 12 Incident passagiersschip 
(rivier-) cruiseschepen en 
partyboten  

x 
Energietransitie en 
windmolenpark 
toegevoegd 

x 13 Brand op een schip  

x 14 incident met durfsporters 
(wind en kitesurfen, 
waterskiën en duiken) 

 

Sociaal-
maatschappelijke 
omgeving  

x 15A Verstoring openbare orde en 
veiligheid 

x 
Polarisatie toegevoegd 

x 15B Protestacties en inzet 
Nautische Mobiele Eenheid 

 

Scenario’s met 
invloed op de 
incidentbestrijding 

x  Procesverantwoordelijkheid  
Menselijk falen in proces van 
melding en alarmering 
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3.2 Maatschappelijk thema: Natuurlijke omgeving 

3.2.1 Overstromingen buitendijks gebied 

Het scenario overstromingen in het buitendijks gebied is niet uitgewerkt in deze rapportage en valt buiten het 
werkingsgebied van de SAMIJ. De dijken zijn immers de grens en het effect van het scenario overstromingen is 
binnendijks. Mensen op het water worden tijdig gewaarschuwd, de boten blijven drijven en de algehele 
gevolgen zijn te overzien. Buitendijkse overstromingen kunnen wel invloed hebben op de gebruiksfuncties van 
de eilanden en natuurgebieden binnen het IJsselmeergebied. 

3.2.2 Scenario 1: (ongeval op) ijs 

Context 
Met de milde winters (door de klimaatverandering) is de kans op kwalitatief goed en voldoende dik ijs in de 
laatste jaren afgenomen. Schaatsliefhebbers willen graag het ijs op en wachten tot de winterse dagen wanneer 
het mogelijk is om op natuurijs te schaatsen. Vanwege het grote enthousiasme en de schaarste van kwalitatief 
goed ijs wordt de veiligheid steeds minder in acht genomen. In de eerste periode wordt het natuurijs vaak 
individueel of in kleine groepen verkend.  
 
De groei van natuurijs hangt af van diverse factoren, luchttemperatuur is de belangrijkste factor, maar 
watertemperatuur, waterbeweging, windsterkte, aanwezigheid van kunstwerken en luchtvochtigheid spelen 
ook een rol. De kwaliteit van het ijs is voor een groot gebied visueel en proefondervindelijk niet te beoordelen, 
de sterkte van het ijs kan lokaal sterk verschillen. 
 
Trigger 
Voor een winterse dag is er een grote toertocht georganiseerd. In de vroege ochtend besluit de organisatie 
echter de toertocht af te lasten in verband met de ijskwaliteit en het slechte zicht (mistvorming). De 
veiligheidsregio waarschuwt de bevolking om het ijs van het IJsselmeergebied niet te betreden. Hoewel het ijs 
er sterk genoeg uitziet, negeren de schaatsers het advies van de veiligheidsregio en gaan massaal het ijs op. 
  
Incident 
Ondanks het annuleren van de schaatstocht betreden duizenden deelnemers en bezoekers het ijs van het 
IJsselmeergebied. Een andere groep deelnemers besluit wel gehoor te geven aan de oproep van de autoriteiten 
en vertrekt met de auto; de infrastructuur rond het IJsselmeergebied loopt vast. 
 
Gedurende de dag vinden er veel ongevallen op het ijs plaats, waarbij in totaal meer dan tien personen ernstige 
botbreuken oplopen. Op een gegeven moment valt een groep schaatsers (vier volwassenen en twee kinderen) 
door het ijs, op ongeveer 100 meter afstand van de waterkant. Toeschouwers kunnen nauwelijks dichterbij 
komen door de onbetrouwbare ijsvloer. De twee kinderen worden snel uit het water op het ijs geduwd.   
 
Zowel bij de individuele ongevallen als het ongeval met de groep schaatsers worden de hulpverleningsdiensten 
(onder andere brandweer en ambulance) gealarmeerd; de inzet van (de twee beschikbare) helikopters wordt 
overwogen omdat niet direct duidelijk is of er mogelijk nog meer slachtoffers zijn die zich onder het ijs 
bevinden. Na aankomst starten de hulpdiensten direct met het reddingsactie op het ijs en wordt er gezorgd 
voor reanimatie en opvang van de slachtoffers. Eén volwassene overlijdt door onderkoeling. 
 
Tabel 3.2 Impact/waarschijnlijkheid scenario 1 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

3.0 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 2.7 Mogelijk. Geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis 
is voorstelbaar. 

Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘mogelijk’. 
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3.2.3 Scenario 2: Storm en windhozen 

Context 
Het IJsselmeergebied biedt voor zowel de Nederlandse als buitenlandse waterliefhebbers veel 
recreatiemogelijkheden en is een geliefde plek voor de uitoefening van individuele durfsporten (zoals 
windsurfen, kitesurfen, waterskiën en duiken, zie scenario 14). Naast de individuele recreatiemogelijkheden 
worden er in het IJsselmeergebied veel water-gerelateerde evenementen gehouden zoals zeilwedstrijden. Zeker 
bij goed weer trekt het gebied veel recreanten. Stormen en windhozen vormen een bedreiging voor de 
veiligheid op het IJsselmeergebied. Stormen en windhozen komen geregeld voor, en dankzij klimaatverandering 
zal dit aantal eerder toenemen dan verminderen.  
 
Trigger 
Een plotseling opstekende storm met hevige neerslag, rukwinden en windstoten tot windkracht tien beaufort, 
ten gevolge van een kanaalrat (stormdepressie) welke zich boven de Atlantische Oceaan heeft ontwikkeld en via 
het Kanaal naar de Belgische en Nederlandse kust is gekomen.  
 
Incident 
Een zeilevenement tijdens een warm, zomers weekend trekt veel mensen naar het water toe om te zeilen en 
recreëren. In hetzelfde weekend ontwikkelt zich een kanaalrat. Hoewel het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut (KNMI) in de weersverwachting aangeeft dat er mogelijk stormachtig weer op komst 
is, is het optreden van de kanaalrat onverwacht. De plotselinge omslag van het weer met windstoten tot 
windkracht tien beaufort heeft grote gevolgen voor de situatie op het IJsselmeergebied.   
 
Sommige zeilers zijn verrast en daardoor te laat met het terugtrekken naar een veilige haven en belanden in de 
storm. Een zeilboot raakt de macht over het roer kwijt en vaart tegen een andere zeilboot aan. Beide zeilboten 
hebben in totaal zes opvarenden aan boord, waarvan twee in het water terechtkomen. Een van deze personen 
is vermist en de andere raakt ernstig gewond. Naast deze boten is er sprake van een veelvuldige hulpvraag. De 
Kustwacht kan de vraag met veel moeite aan. Alle stations van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) hebben vaartuigen op het water. De KNRM wordt ook voor deze zeilboten gealarmeerd 
en gaat met meerdere boten naar de plaats van het incident. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door de 
extreem zware weersomstandigheden. Enkele dagen later wordt de vermiste persoon dood aangetroffen in een 
randmeer. 
 
Tabel 3.3 Impact/waarschijnlijkheid scenario 2 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

3.0 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 5.0 Zeer waarschijnlijk. Concrete aanwijzingen dat de 
gebeurtenis zal plaatsvinden. 

Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘zeer waarschijnlijk’. 
 
(Op basis van de huidige inzichten van experts en stakeholders is de score v.w.b. waarschijnlijkheid verhoogd van 
score “waarschijnlijk” in 2018,  naar score “zeer waarschijnlijk” in 2022).  
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3.2.4 Scenario 3: Dierziekte (massale vogelsterfte) 

Context 
Het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer vormen samen het belangrijkste binnenmeer van Noordwest-Europa 
voor overwinterende vogels: onder andere de duikeenden, broedende visdieven en doortrekkende zwarte 
sterns. Besmettelijke dierziekten kunnen zich verspreiden onder dieren, of, zoals de vogelgriep, overdraagbaar 
zijn of worden op mensen. Dergelijke ziekten kunnen een negatief effect hebben op volksgezondheid, handel en 
milieu. De grote hoeveelheid dode vogels kan flinke overlast veroorzaken (door bijvoorbeeld stank en 
vermindering van de waterkwaliteit, vorming van biologische agentia). Via andere vogels, mensen en boten die 
in aanraking komen met de dode vogels kan de ziekte zich verder verspreiden naar andere gebieden. Door het 
mildere klimaat komen trekvolgels steeds meer en eerder naar Nederland, waarbij ze ziekten kunnen 
meenemen. 
  
Trigger 
Een onbekend virus raakt de populatie van duikeenden in het IJsselmeergebied.  
 
Incident 
Een onbekend virus verspreidt zich onder de populatie duikeenden in het IJsselmeergebied. Een dergelijke 
situatie heeft over het algemeen een lange doorlooptijd. De dode vogels worden in toenemende mate op 
stranden, in het water en in natuurgebieden aangetroffen. De vogels moeten snel opgeruimd worden in 
verband met besmettingsgevaar. Omdat in eerste instantie niet duidelijk is om welk virus het gaat, wordt er in 
de media en de lokale overheden aangedrongen op kordaat optreden van de betrokken organisaties.  
In de periode dat het virus zich voordoet en verspreidt (circa twee maanden) worden verschillende maatregelen 
getroffen door de overheidsdiensten. Hierbij valt te denken aan het afsluiten van vaarwegen en gebieden voor 
mensen, mocht het virus besmettelijk zijn. Na verloop van tijd wordt duidelijk dat de effecten op de 
volksgezondheid beperkt zijn. 
 
Tabel 3.4 Impact/waarschijnlijkheid scenario 3 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

3.0 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.7 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘waarschijnlijk’. 

3.3 Maatschappelijk thema: Bebouwde omgeving 

3.3.1 Scenario 4: Brand op een recreatie eiland/ (jacht-) haven (moeilijk bereikbaar 
gebied) 

Context  
Verschillende eilanden in het IJsselmeergebied bieden voor zowel de Nederlandse als de buitenlandse toeristen 
veel recreatiemogelijkheden, zoals: vogels spotten, varen en aanleggen, wandelen en recreëren op het eiland 
en aan de verschillende strandjes. Kenmerk van deze locaties is dat deze niet met landeenheden, denk aan 
bijvoorbeeld brandweerwagens en ambulances, bereikbaar zijn. 
 
Trigger  
Er is brand ontstaan in de jachthaven van een recreatie eiland in het IJsselmeergebied.  
Door onbekende oorzaak heeft er een gasexplosie aan boord van een kajuitmotorjacht plaatsgevonden.  
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Incident 
In een volle haven, is een situatie ontstaan waarbij sprake was van aan elkaar liggende boten, waarbij werd 
gebarbecued aan boord van het in het midden gelegen kajuitmotorjacht. Hierbij is een stuk zeil ter overkapping 
aangebracht in het zitgedeelte aan de achterzijde van de boot om de mensen te beschermen tegen een 
voorspelde regenbui. Tijdens het barbecueën waren er 8 mensen aan boord en heeft er een gasexplosie 
plaatsgevonden waarbij enkele aanwezige personen over boord werden geslagen en iemand zwaargewond is 
geraakt met brandwonden over het hele gelaat en lichaam. 
 
Vanwege de moeilijke bereikbaarheid vanaf het vaste land werd de hulpverlening vanaf het water ingezet. De 
volle haven en de aan elkaar gekoppelde boten waren een groot obstakel voor de bereikbaarheid van de plek 
waar de hulpverlening moest plaatsvinden. Na het bereikbaar maken van het incidentschip kon de 
hulpverlening aan de slachtoffers vanaf het water op gang komen. De benodigde hulpverlening, 
gereedschappen en (medische-) hulpmiddelen konden worden ingezet door de aanvoer via schepen over het 
water.  
 
Tabel 3.5 Impact/waarschijnlijkheid scenario 4 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

2.5 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.6 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘waarschijnlijk’. 

3.4 Maatschappelijk thema: Technologische omgeving 

3.4.1 Scenario 5: Incident met brandbare (vloei-)stof 

Context 
Uit het rapport van Rijkswaterstaat, toetsing realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het water aan de 
risicoplafonds basisnet van 21 mei 2021 blijkt dat het aantal vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen per 
jaar in het IJsselmeergebied ca. 5000 bedraagt. Het gaat hierbij in bijna alle gevallen om de brandbare 
vloeistoffen Heptaan (LF1) en Pentaan (LF2). Een aantal scheepvaartroutes in het IJsselmeergebied maken deel 
uit van Basisnet water (figuur 3.1); hier kan vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. De voornaamste 
routes in dit verband zijn de trajecten Amsterdam-Lemmer via Lelystad en het Ketelmeer.  
 
Trigger 
Aanvaring met lekkage aardgascondensaat tot gevolg. 
 
Incident 
Door de aanvaring van een tanker met een van de sluizen stroomt er gedurende een halfuur, ca. 75 m3, LF1 
(Heptaan- brandbare vloeistof) in het water. Het vormt een vloeistofplas (500 m2) die zich met de beperkte 
stroming en windrichting mee verspreidt. Boven de vloeistofplas ontstaat dampvorming, welke bij ontsteking 
een plasbrand over een zeer groot oppervlak kan veroorzaken met, als gevolg, hinder door hitte en giftige rook. 
Daarbij ontstaan risico’s ten aanzien van branden (als schepen in de vloeistofplas terecht komen). De damp is 
giftig en brandbaar, slachtoffers kunnen vallen door inademing van giftige rook en door brand. De 
multidisciplinaire hulpverlening komt snel op gang en binnen vierentwintig uur is de situatie onder controle. 
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Figuur 3.1 in zwarte lijn weergegeven de transportroutes Basisnet water in het IJsselmeergebied (uitsnede uit de atlas 
leefomgeving - Interprovinciaal overleg 2019) 
 
Tabel 3.6 Impact/waarschijnlijkheid scenario 5 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

3 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 2.8 Mogelijk. Geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis 
is voorstelbaar. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘aanzienlijk’ en de waarschijnlijkheid als ‘mogelijk’.  
(Op basis van de huidige inzichten van experts en stakeholders is de score v.w.b. waarschijnlijkheid verhoogd van 
score “onwaarschijnlijk” in 2018,  naar score “mogelijk” in 2022).  
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3.4.2 Scenario 6: Incident met giftige stof 

3.4.2.1 6A Beluchten:  

Context  
Binnenvaartschepen met ladingen sojaschroot (bestanddeel voor veevoer), waarbij het oplosmiddel Hexaan is 
gebruikt als extractiemiddel varen af en aan in het IJsselmeergebied. Dit middel is brandbaar en bij inademing 
zeer gevaarlijk voor de gezondheid. In verband met mogelijke overschrijding van de LEL (Lower Explosive Limit) 
waarde in het scheepsruim en explosiegevaar is het van belang om het ruim te beluchten.  
 
Trigger 
Een melding bij de brandweer van een koolmonoxidealarm aan boord van een binnenvaartschip.  
 
Incident 
Een schipper kreeg te maken met een koolmonoxidealarm in de roef van zijn binnenvaartschip. Dezelfde dag 
was er een lading sojaschroot met Hexaan geladen in de Europoort bij Rotterdam. Ten tijde van de melding is 
het schip met open ruim naar de dichtstbijzijnde vluchthaven gevaren om aan te meren. Het schip is hierna 
onmiddellijk stilgelegd door de schipper en ook overige mogelijke ontstekingsbronnen (verwarming, generator, 
accu’s onder lading) zijn weggenomen.  
 
Met behulp van de SAR boot was de AGS van de brandweer binnen een half uur ter plaatse om metingen te 
verrichten. De AGS constateerde een verhoogde LEL waarde door mogelijke broei in de lading.  
Het advies van de AGS was om aan de wal te slapen (in verband met een hoog risico op explosiegevaar), de 
volgende dag opnieuw te meten en dan met open ruim en verblijf in de open stuurhut naar de plaats van 
bestemming te varen. Een extra CO meter is achtergelaten voor een betrouwbare meting. 
 
Tabel 3.7. Impact/waarschijnlijkheid scenario 6A 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

1.6 Aanzienlijke impact. Schade, niet blijvend aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.8 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘aanzienlijk’ en de waarschijnlijkheid als ‘waarschijnlijk’. 

3.4.2.2 6B Ontgassen:   

Context  
Tankschepen vervoeren gevaarlijke (‘natte’) stoffen. Na het lossen van een vloeibare lading moet een schipper 
soms de ladingtanks ontgassen. Dit kan bij een ontgassingsinstallatie. Momenteel is ‘varend ontgassen’ van een 
aantal stoffen verboden. Andere stoffen ontgassen (lozen van ladingdampen die in de laadruimten en leidingen 
achterblijven na het lossen) mag, als wordt voldaan aan de voorwaarden van het ADN. Dat is de Europese 
overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Samen met een aantal andere 
landen bereidt Nederland een verbod op ontgassen in de buitenlucht voor. 
 
Trigger 
De waterpolitie heeft geconstateerd dat een binnenvaartschip al varende bezig was met het schoonmaken en 
ontgassen van de tanks buiten de hiervoor aangewezen locaties. Er werd een zoetige chemische geur geroken 
tijdens het ontgassen.  
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Incident 
Tijdens het schoonmaken en ontgassen kwam er een hoge concentratie benzeen vrij. Meetapparatuur van de 
varende politie stelde de hoge concentratie vast. Deze dampen/gassen behoren meestal tot de groep ‘zeer 
zorgwekkende stoffen’. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn 
of zich in de voedselketen ophopen. Uiteindelijk werd er in samenspraak met RWS een oplossing gevonden, de 
schepen konden hun lading ontgassen op een aangewezen (gedoogde) locatie. 
 
Tabel 3.8 Impact/waarschijnlijkheid scenario 6B 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

1.6 Aanzienlijke impact. Schade, niet blijvend aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.8 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘aanzienlijk’ en de waarschijnlijkheid als ‘waarschijnlijk’. 

3.5 Maatschappelijk thema: Vitale infrastructuur en voorzieningen 

3.5.1 Scenario 7: Verontreiniging (oppervlakte-) water, olieverontreiniging 

Context 
Een verontreiniging van het oppervlaktewater door een olielekkage, lozingen of (drugs-) dumpingen maar ook 
door de vorming van biologische agentia (door bijvoorbeeld blauwalg) met gevolgen voor de waterkwaliteit 
komen voor en vragen om bestrijding door de organisaties binnen het IJsselmeergebied. Hoewel verontreiniging 
van het oppervlaktewater in de meeste gevallen een beperkte invloed heeft op de nautische veiligheid in het 
IJsselmeergebied, kan een dergelijk incident, afhankelijk van de betrokken stoffen, de grootte van de 
verontreiniging en de precieze locatie wel een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en/of dierenwelzijn. 
Waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en binnendijks de Waterschappen) kunnen veel werk hebben aan 
de afhandeling van een dergelijk incident op het water of langs de oever. Grotere olielekkages in het 
oppervlaktewater moeten snel worden ingedamd en verwijderd om milieuschade te voorkomen. 
 
Trigger 
Aanvaring tussen 2 binnenvaartschepen, en hierdoor een zeer grote lekkage van stook olie en dreiging van een 
ramp voor de natuur in het IJsselmeergebied.  
 
Incident 
Een aanvaring tussen 2 binnenvaartschepen in het IJsselmeergebied, waarbij door een scheur in de romp van 
een van de schepen een grote hoeveelheid stookolie in het water is gestroomd. Rijkswaterstaat is 
gewaarschuwd en een drone is ingezet om de omvang van de schade te bekijken. Met behulp van speciale 
absorptiemiddelen, Skimmers en een zandschip uitgerust met een veegsysteem (veegarmen) is de olievlek zo 
goed mogelijk ingedamd en weggenomen.  
 
Tabel 3.9 Impact/waarschijnlijkheid scenario 7 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

4.0 Zeer ernstige impact. Ernstige aantasting van de 
vitale belangen in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 1.0 Zeer onwaarschijnlijk. Geen concrete aanwijzingen 
en gebeurtenis wordt niet voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘zeer ernstig’ en de waarschijnlijkheid als 
‘onwaarschijnlijk’. 
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3.5.2 Scenario 8: Waterkwantiteit, laag water 

Context 
Door de klimaatverandering neemt de kans op een dringend en langdurig watertekort toe. Bij een dergelijke 
dreiging komt de Landelijke coördinatiecommissie Waterverdeling in actie. Deze commissie bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, en het 
Interprovinciaal Overleg. Rijkswaterstaat en de waterschappen verdelen het water met behulp van vele 
kunstwerken (o.a.. sluizen) die zij tot hun beschikking hebben.  
 
Het water wordt verdeeld op basis van een door het Ministerie vastgestelde verdringingsreeks. Scheepvaart en 
overige economische belangen bevinden zich in de laatste categorie (figuur 3.2). Laag water (significant onder 
het afgesproken IJsselmeerpeil in de zomer) kan naast gevolgen voor de waterkwaliteit en de waterwinning in 
Andijk (verzilting, hoge watertemperaturen, verontreiniging van het oppervlaktewater) ook gevolgen hebben 
voor de doorstroming van de scheepvaart.  
 

  
Figuur 3.2 De verdringingsreeks bestaat uit vier categorieën. De rangorde van belangen binnen categorieën 1 en 2 is op 
nationaal niveau vastgelegd. Binnen categorieën 3 en 4 is op nationaal niveau geen rangorde vastgelegd. Binnen (maar niet 
tussen) die categorieën kan bij provinciale verordening verdere rangschikking plaatsvinden. (Bron: Rijkswaterstaat) 
 
Trigger 
Door de klimaatverandering is er sprake van langdurige droogte en het uitblijven van neerslag, waardoor het 
waterpeil in het IJsselmeergebied, de randmeren en de rivieren extreem laag is. Dit leidt o.a. tot verslechtering 
van de waterkwaliteit (verzilting) in de omgeving van de waterwinning bij Andijk en de doorvaart van de 
scheepvaart.  
 
Incident 
Zodra de droogte aanhoudt en het waterpeil in het IJsselmeergebied omlaag gaat, zal de beroepsvaart minder 
beladen moeten worden; ook kan er een snelheidslimiet worden opgezet. Door het verlaagde waterpeil zullen 
boten dichter op elkaar moeten varen, hierdoor is de kans op een aanvaring groter. In de meeste extreme 
situatie (worst case) zullen er geen schepen varen. Daarnaast zal de drinkwatervoorziening in Andijk in de 
problemen komen door hinder in het zuiveringsproces (verzilting). Het innamepunt Andijk voor waterwinning 
zal tijdelijk moeten worden afgesloten. 
Tabel 3.10 Impact/waarschijnlijkheid scenario 8 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

3 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3 Mogelijk. Geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis 
is voorstelbaar. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘mogelijk’. 
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3.5.3 Scenario 9: Verstoring communicatie en/of bediening als gevolg van 
cybercriminaliteit 

Context 
Dataverkeer en veel bedrijfsprocessen in het IJsselmeergebied zijn gekoppeld aan 
ICT. Een verstoring in de aansturing van kunstwerken of in de onderlinge communicatie door uitval van de 
communicatiemiddelen (telefonie, VHF (Marifoon), C2000) door o.a. cybercriminaliteit is ondanks 
beveiligingsmaatregelen mogelijk. 
 
Trigger 
Verstoring van de spraak en datacommunicatie vanaf de Centrale Meldpost IJsselmeergebied en op één 
sluizencomplex in het IJsselmeergebied door cybercriminaliteit.  
 
Incident 
Uitval van alle data- en communicatiemiddelen, waardoor meldingen van calamiteiten naar de Centrale 
Meldpost van het IJsselmeergebied te Lelystad niet meer mogelijk zijn. Ook de bediening van één van de 
sluiscomplexen in het IJsselmeergebied wordt door een hack overgenomen. Al snel besluiten de bedienaars 
over te gaan op handbediening van het kunstwerk. Na onderzoek bleek dat de systemen waren gehackt door 
twee jeugdige inwoners van Lelystad. De daders werden binnen 24 uur opgepakt voor verhoor. De 
wachtwoorden van de Meldpost zijn onmiddellijk aangepast en de IP adressen zijn beter beveiligd. Dit geldt ook 
voor de systemen op het sluiscomplex.   
 
Tabel 3.11 Impact/waarschijnlijkheid scenario 9 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

3.0 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.6 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘waarschijnlijk’. 

3.5.4 Scenario 10: Uitval vitale infrastructuur (sluizencomplex) 

Context 
Door een aanvaring kan er schade ontstaan aan een kunstwerk, maar ook door hittestress in de 
metaalconstructie van bruggen kan de gebruiksfunctie worden beperkt en/ of onmogelijk worden.   
 
Trigger  
Een aanvaring van een kotter met een sluisdeur in het IJsselmeergebied.  
  
Incident 
Een kotter heeft een inschattingsfout gemaakt en hierdoor is de sluisdeur zwaar beschadigd en ontwricht. Het 
scheepsverkeer is hierdoor tijdelijk gestremd en schepen moeten omvaren via een aangewezen route via een 
andere sluis. Rijkswaterstaat verwacht dat met de getroffen noodmaatregel, namelijk het plaatsen van een 
reservesluisdeur het complex binnen een week weer operationeel kan worden gemaakt. De twee kotters die 
nog in de sluis liggen moeten daar tot die tijd blijven. Een permanente reparatie zal enkele maanden op zich 
laten wachten.  
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Tabel 3.12 Impact/waarschijnlijkheid scenario 10 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

2.0 Aanzienlijke impact. Schade, niet blijvend aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 2.8 Mogelijk. Geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis 
is voorstelbaar. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘aanzienlijk’ en de waarschijnlijkheid als ‘mogelijk’. 

3.5.5 Windmolenpark 

Vanwege grote ontwikkelingen in de energietransitie en daardoor een stijgend aantal windmolens in het 
IJsselmeergebied is het scenario van een incident in een gebied met windmolens als trigger opgenomen en 
uitgewerkt in scenario 12, incident met een passagiersschip. 

3.6 Maatschappelijk thema: Verkeer en vervoer 

3.6.1 Scenario 11: Incident luchtvaart 

Context 
Veel vliegverkeer vindt plaats boven het IJsselmeergebied. Een luchtvaartincident in het IJsselmeergebied zal 
impact hebben op de nautische situatie (beïnvloeding waterweg door incident luchtvaart staat in de top 10 
risico’s voor het IJsselmeer van het Crisisplan van RWS Midden Nederland). De casuïstiek met betrekking tot 
luchtvaartincidenten in Nederland is zeer beperkt. De hulpverleningsketen in het IJsselmeergebied is niet eerder 
met een dergelijk scenario geconfronteerd. De benadering van een dergelijk incident is in dat opzicht voor de 
operationele inzet te vergelijken met een zinkend vaartuig en zou primair als “boot in nood” worden behandeld 
(hierbij geldt als referentie de Dakota ramp in de Waddenzee in 1996). De impact van de ontwikkelingen op 
Lelystad Airport is op dit moment nog niet te duiden in dit scenario. 
 
Trigger 
Spontaan falen van een motor van een passagiersvliegtuig. 
 
Incident 
Een klein passagiersvliegtuig (honderd inzittenden) maakt een noodlanding (ditch) op het water in het 
IJsselmeergebied door spontaan falende motor op een mooie zomerse zaterdag. Het vliegtuig heeft de 
luchtverkeersleiding gealarmeerd. Direct na de noodlanding is het niet duidelijk of er overlevenden zijn. De 
hulpverlening arriveert snel bij de plaats van de noodlanding, ze halen de mensen uit het water.  
 
Het vliegtuig is langzaam aan het zinken en vormt een belemmering voor de scheepvaart. Er wordt verder 
gehandeld volgens de procedure “schip in nood”. Eén inzittende overleeft het incident. 
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Tabel 3.13 Impact/waarschijnlijkheid scenario 11 
Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

4.0 Zeer ernstige impact. Ernstige aantasting 
van de vitale belangen in het 
IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 1.0 Zeer onwaarschijnlijk. Geen concrete 
aanwijzingen en gebeurtenis wordt niet 
voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘zeer ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘zeer 
onwaarschijnlijk’. 
 
(Op basis van de huidige inzichten van experts en stakeholders is de score v.w.b. waarschijnlijkheid verlaagd van 
score “onwaarschijnlijk” in 2018,  naar score “zeer onwaarschijnlijk” in 2022). 

3.6.2 Scenario 12: Incident passagiersschip (rivier-) cruiseschepen en partyboten 

Context 
Het IJsselmeer levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland. Nieuwe windparken worden 
aangelegd in het IJsselmeer en bestaande windparken worden waar nodig vernieuwd.  
Riviercruiseschepen (ook wel passagiersschepen of witte vloot genoemd) en charters (bruine vloot) maken 
gebruik van het IJsselmeergebied. Cruises kunnen binnen het IJsselmeergebied plaatsvinden, of varen naar de 
binnenlandse wateren of de Noordzee (bijv. Texel). Cruises zijn populair en vormen een belangrijke bron van 
inkomsten voor de steden langs de routes (bijv. Enkhuizen, Hoorn, Volendam).  
 
Trigger                                                                                                                                                                
Meer obstakels in het IJsselmeergebied waardoor de kans op een aanvaring met bijvoorbeeld een windturbine 
groter wordt. 
 
Incident                                                                                                                                                             
Door harde wind is een passagiersschip stuurloos geraakt en in het windmolengebied terechtgekomen waarbij 
een paal van een windturbine is geraakt. Het schip met 65 opvarenden (waaronder negen kinderen en veel 
ouderen met een zorgbehoefte) en elf bemanningsleden is hierdoor nabij een drukke vaarroute in problemen 
gekomen. Het schip begint te zinken; procedures worden gevolgd, hulpdiensten worden gealarmeerd en 
passagiers worden verzocht om de reddingsvesten aan te doen. De evacuatie verloopt rommelig en sommige 
mensen belanden in het water. Een mens in het water is per definitie verminderd zelfredzaam, maar deze 
populatie opvarenden houdt het vermoedelijk minder lang uit. De hulpdiensten arriveren om mensen uit het 
water te halen, passagiers en bemanning te evacueren (bijvoorbeeld door middel van ‘mass rescue’ naar 
nabijgelegen platform in de vorm van een groot schip). Naast een tiental gewonden komen er enkele 
opvarenden om het leven. Het incidentschip wordt uiteindelijk gecontroleerd afgevoerd naar een veilige plaats 
voor nader onderzoek. 
 
Tabel 3.14 Impact/waarschijnlijkheid scenario 12 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

3.0 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.0 Mogelijk. Geen concrete aanwijzingen, 
gebeurtenis is voorstelbaar. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘mogelijk’. 
 
(Op basis van de huidige inzichten van experts en stakeholders is de score v.w.b. waarschijnlijkheid verhoogd  
van score “onwaarschijnlijk” in 2018,  naar score “mogelijk” in 2022).  
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3.6.3 Scenario 13: Brand op een schip 

Context 
Binnenvaartschepen varen af en aan in het IJsselmeergebied. Branden aan boord van binnenvaartschepen 
komen meestal voor in de machinekamer.  
 
Trigger      
Melding van een brand in de machinekamer van een binnenvaartschip met vier opvarenden, waaronder een 
baby.                                                                                                                                                           
 
Incident                                                                                                                                                             
Het binnenvaartschip is vlak voor de kust van Urk voor anker gegaan, toen de brand ontdekt werd. De 
opvarenden van het schip, waaronder een baby, zijn er door de KNRM vanaf gehaald, terwijl de Urker 
brandweer aan boord kwam om de brand te kunnen blussen. De brandweer van Lelystad was ook opgeroepen, 
maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De veerdienst tussen Urk en Enkhuizen, heeft de opvarenden 
overgenomen van de KNRM en naar de wal gebracht. De KNRM kon daardoor direct weer worden ingezet voor 
de bestrijdingsactie. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 
 
Tabel 3.15 Impact/waarschijnlijkheid scenario 13 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

2.0 Aanzienlijke impact. Schade, niet blijvend 
aan mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.6 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘aanzienlijk’ en de waarschijnlijkheid als ‘waarschijnlijk’. 

3.6.4 Scenario 14: Incident met durfsporters (wind- en kitesurfen, waterskiën en duiken) 

Context 
Het IJsselmeer en de stranden worden veelvuldig gebruikt om te recreëren en een durfsport uit te oefenen. 
Onder de term durfsporten scharen wij activiteiten als windsurfen, kitesurfen, waterskiën en duiken. De KNRM 
ziet een toename aan inzetten gericht op deze groep recreanten in het IJsselmeergebied. 
 
Trigger      
Verschillende kite ongelukken op het IJsselmeer.   
 
Incident                                                                                                                                                             
Een paar kitesurfers besloten storm Corrie te gebruiken voor een dag kitesurfen op het IJsselmeer. Een 
kitesurfer verloor de macht over zijn kite en sloeg in volle vaart tegen een dijk aan. Het slachtoffer is vervolgens 
bewusteloos te water geraakt en dreigde te verdrinken. Twee andere vrienden kwamen in de problemen 
doordat de lijnen verstrikt raakten en de kites onbestuurbaar in het IJsselmeer terechtkwamen. Enkele vrienden 
van de slachtoffers zagen het ongeluk gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten. Vanwege de vermissing van 
de twee kite surfers op het water, werd besloten om op te schalen naar GRIP één om de coördinatie tussen 
hulpverleningsdiensten op het land en in het water goed te laten verlopen. 
 
Tabel 3.16 Impact/waarschijnlijkheid scenario 14 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

2.8 Ernstige impact. (Blijvende) Schade aan 
mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 4.1 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘Ernstig’ en de waarschijnlijkheid als ‘Waarschijnlijk’. 
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3.7 Maatschappelijk thema: sociaal-maatschappelijke omgeving 

3.7.1 Scenario 15A: Verstoring openbare orde en veiligheid 

Context 
Het IJsselmeergebied is voor iedereen toegankelijk en is een drukbezocht gebied door recreanten. Door 
maatschappelijke polarisatie kan een incident zorgen voor onrust en grote verstoring van de openbare orde en 
veiligheid. Verstoring van de openbare orde en veiligheid kan een zekere, maar over het algemeen aanzienlijke 
impact hebben op de nautische situatie.  
 
Trigger 
Geluidsoverlast met rellen tot gevolg. 
 
Incident 
Op een warme zomerse nacht ligt een boot met ca. 60 passagiers in het open water vlakbij een bebouwde kern 
aan de IJsselmeerkust. Harde muziek veroorzaakt overlast in de betreffende kern en in de haven. Er staat een 
groep jongeren op de boot te feesten. De boot is niet bereikbaar via de gebruikelijke communicatiemiddelen. 
De politie heeft assistentie gevraagd van de plaatselijke KNRM-afdeling om naar de boot te komen en de 
melding te onderzoeken. De schipper van de KNRM besluit niet in te zetten, mede vanuit de veiligheid van het 
eigen personeel. De passagiers willen het geluid niet uitdoen, er volgt een korte discussie en de boot begint weg 
te varen. De politie te water wordt ingeschakeld, de opvarenden worden – na enig handgemeen – 
aangehouden, een agent raakt lichtgewond. De boot wordt naar de nabijgelegen haven verplaatst. 
 
Tabel 3.17 Impact/waarschijnlijkheid scenario 15A 

Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

2.0 Aanzienlijke impact. Schade, niet blijvend 
aan mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 3.8 Waarschijnlijk. De gebeurtenis wordt zeer 
voorstelbaar geacht. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘Aanzienlijk’ en de waarschijnlijkheid als ‘waarschijnlijk’. 
(Op basis van de huidige inzichten van experts en stakeholders is de score v.w.b. Impact verhoogd  van score 
“beperkt” in 2018,  naar score “aanzienlijk” in 2022)  

3.7.2 Scenario 15B: Protestacties en inzet Nautische Mobiele Eenheid  

Context 
De stikstofproblematiek, natuurplannen van het kabinet en relevante wet- en regelgeving zijn veel boeren een 
doorn in het oog. Om hun ongenoegen te tonen, hielden en houden ze diverse boerenprotesten of vragen ze 
het Nederlandse publiek met o.a. blokkade van wegen en overige acties om aandacht voor hun situatie.  
 
Trigger 
Dreigende blokkade Ketelbrug vanaf het water en blokkade van de snelweg A6.   
 
Incident 
Een IJsselmeerkotter uit Urk besloot protesterende boeren een hart onder de riem te steken. De bemanning 
van de boot vroeg de mensen die de Ketelbrug in de snelweg A6 bedienden die te openen, zodat ze fuiken op 
konden gaan halen. Zodra de brug open zou gaan, zou de kotter onder de brug blijven liggen en zo het verkeer 
op de A6 blokkeren. Door de inzet van een nautische mobiele eenheid is deze actie tijdig verijdeld. 
De agenten vroegen naar de vaar- en identiteitsbewijzen. De aanwezigen op de kotter stonden hier volgens de 
politiewoordvoerder niet voor open en hielden de politie op afstand. Even later wilde het schip wegvaren. Deze 
heeft toen de politieboot geramd. Agenten konden daarna alsnog aan boord van het schip komen, om het 
gesprek aan te gaan. Volgens de woordvoerder werd er toen direct geweld tegen de agenten gebruikt. Ook 
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wilden de bemanningsleden nog steeds geen vaar- en identiteitsbewijzen tonen. Op basis daarvan en het 
geweld zijn 14 personen aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. 

Welke organisatie betrokken is bij de poging om de Ketelbrug vanaf het water te blokkeren, is niet duidelijk.  

Tabel 3.18 Impact/waarschijnlijkheid scenario 15B 
Impactcriteria Score Beknopte motivatie 

Mate van impact op de gebruiksfuncties van het 
IJsselmeergebied. 

2.0 Aanzienlijke impact. Schade, niet blijvend 
aan mens/milieu in het IJsselmeergebied. 

Waarschijnlijkheid Score 

Kans op gebeurtenis per 10 jaar 2.8 Mogelijk. Geen concrete aanwijzingen, 
gebeurtenis is voorstelbaar. 

 
Op basis van deze criteria is de impact beoordeeld als ‘Aanzienlijk’ en de waarschijnlijkheid als ‘Mogelijk’. 
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4 Impact van de randvoorwaardelijke processen op 
het scenarioverloop 

In het vorige hoofdstuk zijn de scenario’s onder de kapstok van maatschappelijke thema’s in beeld gebracht. 
Hiermee is een opsomming gegeven van de scenario’s die gebruiksfuncties in het IJsselmeergebied kunnen 
raken.  
 
Mocht een van de opgenomen scenario’s daadwerkelijk plaatsvinden dan is het incidentverloop van invloed op 
de impact. Hiermee is er mogelijk ook een invloed voor de incidentbestrijding. Immers als 
hulpverleningsorganisaties effectief optreden kan dit een positief effect hebben op het incident verloop. 
   
Gedurende het project zijn er een aantal onderwerpen gepasseerd die de effectieve bestrijding van incidenten 
door hulpverleningsorganisaties onder druk zetten. Deze onderwerpen zijn geen ‘eigen’ scenario maar kunnen 
invloed hebben op alle scenario’s in het voorgaande hoofdstuk. Deze onderwerpen zijn in dit hoofdstuk 
opgenomen waarbij de rand voorwaardelijke processen als kapstok zijn gebruikt. 

4.1 Melding en alarmering 

Het proces van melden en alarmeren van alle betrokken diensten bij incidenten op het water gaat niet altijd 
tijdig en juist. Betrokkenen in het project blijven hierover zorgen houden. De belangrijkste genoemde oorzaken; 
 

 Meldkamers van de veiligheidsregio’s in het IJsselmeergebied hebben weinig met incidenten op het 
water te maken; 

 Het proces is niet volledig geautomatiseerd; 
 Kennis en kunde van de centralist is van belang om juiste stappen te zetten. 

4.2 Leiding en coördinatie 

De leiding en coördinatie voor incidenten op het water is in het incidentenbestrijdingsplan middels de 
procesverantwoordelijkheid voor processen in beeld gebracht. In de praktijk op het water is niet altijd even 
duidelijk wie de leiding heeft, neemt en/of laat (aan een ander). De belangrijkste genoemde oorzaken: 
 

 De procesverantwoordelijkheid is niet duidelijk, omdat; 
o Er onduidelijk is wat er primair aan de hand is; 
o De locatie onduidelijk blijft; 
o Het voor betrokkenen een nieuw incident waarbij niet terug te vallen is op eerdere ervaringen 

over welke partij in de betreffende situatie de leiding heeft. 
 

 Men handelt niet naar de afgesproken verantwoordelijkheidsverdeling, omdat; 
o Onwetendheid over wie waarvan is; 
o Geen afstemming tussen de betrokken diensten over de coördinatie van het incident; 
o De partij die een incident in eerste instantie oppakt, het incident ook bij zich houdt (het 

incident is van ons). 
 
Deze onderwerpen hebben continu aandacht van de SAMIJ, werkgroep incidentbestrijding en betrokken 
hulpverleningsorganisaties. In het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied is beschreven hoe de 
randvoorwaardelijke processen tussen de organisaties zijn vormgegeven en zouden moeten functioneren. 
Echter de onderwerpen zijn niet voor niks opgenomen in deze beschouwing. Genoemde onderwerpen blijven 
van invloed op het incidentverloop blijkt ook afgelopen 4 jaar weer uit evaluaties. De processen zijn 
foutgevoelig en ingewikkeld en vaak niet alledaags voor betrokkenen. Aandacht hiervoor blijft van groot belang. 
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5 Risicobeoordeling 
In dit hoofdstuk is met behulp van een risicodiagram per scenario de risicobeoordeling weergegeven. 
Vervolgens zijn de scenario’s in een tabel gerangschikt en is op thema een vergelijk getrokken met de 
risicobeoordeling zoals deze vier jaar geleden is uitgevoerd. 

5.1 Risicodiagram 

In het risicodiagram (figuur 5.1) zijn de relevante scenario's op een onderling vergelijkbare wijze afgebeeld. De 
scenario's met de grootste impact en waarschijnlijkheid staan rechtsboven in de figuur. Een lage 
waarschijnlijkheid en impact leidt tot een plaats linksonder in het diagram. Zo staat het scenario “Incident 
luchtvaart” linksboven in het diagram: de impact van het beschreven scenario is zeer ernstig, de kans op het 
omschreven scenario is echter als onwaarschijnlijk beoordeeld.  

 
Figuur 5.1 Risicodiagram: het risicodiagram kan niet los worden gezien van de scenariobeschrijvingen 
 
Het risicodiagram staat niet op zichzelf 
Het mag duidelijk zijn dat het risicodiagram alleen niet de basis kan en mag zijn voor toekomstig strategisch 
beleid. Het risicodiagram biedt een goede indicatie voor het risicobeeld van de veiligheid in het 
IJsselmeergebied. Het is echter niet meer dan het eindresultaat van alle hiervoor doorlopen stappen en keuzes. 
De positie van een scenario in het diagram is sterk afhankelijk van de omschrijving van het scenario. 
 
Het diagram zelf is samengesteld op basis van expert judgement en niet op basis van (kwantitatieve) 
risicoberekeningen. Het is dus geen wiskundig diagram, maar een verhoudingsdiagram samengesteld door een 
grote groep stakeholders die bij de scoringssessie aanwezig waren.  
 
Een fictief voorbeeld is de omschrijving van een incident met een passagiersschip (witte vloot). Kiest men voor 
een scenario met enkele zwaargewonden, dan is dit een zwaar ongeval met een mogelijke kans op voorkomen 
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binnen de regio. Kiest men voor een ongeval met een zwaarder verloop, dan zal de positie in het diagram 
verschuiven naar links (kleinere kans), en naar boven (zwaardere impact). Binnen het project nautische risico-
inventarisatie IJsselmeergebied is doorgaans gekozen voor scenario's die forser zijn dan 'business as usual'. 
Gekozen zijn de scenario’s waarbij gezamenlijk moet worden opgetreden (minimaal GRIP 1) 

5.2 Risico’s als resultante van Impact en Waarschijnlijkheid 

In onderstaande tabel zijn de betreffende scenario’s gerangschikt naar rato van de totaal score. Bovenaan de 
lijst staan de scenario’s met het grootste risico. Hierbij is de ‘simpele’ formule gehanteerd dat het risico is weer 
te geven door de Impactscore en Waarschijnlijkheidsscore met elkaar te vermenigvuldigen. Een rangschikking 
naar grootste impact had hier ook gekund, de ranking is dan ook arbitrair en heeft geen gevolgen voor de 
verdere uitwerking. Daarom is ook van elk scenario, de score van de impact en de waarschijnlijkheid 
weergegeven in tabel 5.1.  
 
Tabel 5.1 Impact en waarschijnlijkheid per scenario met aflopende totaalscore 

Scenario 
nummer 

Scenario beschrijving Impact  
score 

Waarschijnlijkheid 
score 

Totaal  
score 

2 Storm en windhozen 3 5 15 

14 Incident met durfsporters (wind en kitesurfen, duiken) 2,8 4,1 11,48 

3 Dierziekte (massale vogelsterfte) 3 3,7 11,1 

9 Verstoring communicatie als gevolg van cybercriminaliteit 
(scheepvaart of kunstwerken) 

3 3,6 10,8 

4 Brand op een recreatie eiland/ (jacht-)haven (moeilijk 
bereikbaar gebied) 

2,5 3,6 9 

8 Waterkwantiteit, laag water (en met kwaliteitseffect 
waterwinning Andijk) 

3 3 9 

12 Incident passagiersschip (rivier-) cruiseschepen en partyboten 
(in combinatie met windmolenpark) 

3 3 9 

5 Incident met brandbare stof 3 2,8 8,4 

1 Ongeval op ijs 3 2,7 8,1 

15A Verstoring openbare orde en veiligheid (polarisatie) 2 3,8 7,6 

13 Brand op een schip 2 3,6 7,2 

6 Incident met giftige stof  
6A Beluchten 
6B Ontgassen (niet gescoord) 

1,6 3,8 6,1 

10 Uitval vitale infrastructuur (sluiscomplex) 2 2,8 5,6 

15B Inzet nautische ME (v.b. inzet Ketelbrug) 2 2,8 5,6 

7 Verontreiniging (oppervlakte-) water, olieverontreiniging 3,6 4,1 5 

11 Incident luchtvaart (vliegtuig van of naar luchthaven Lelystad) 4 1 4 

5.3 Ontwikkelingen in de risicobeoordeling 

Voor de ontwikkeling in de tijd, is de risicobeoordeling aan de hand van de thema’s beschouwd. In tabel 5.2 is 
opgenomen waar een scenario ten opzichte van de risicostudie in 2018 anders gescoord heeft. Tevens is per 
thema door de projectgroep een duiding gegeven voor de veranderde score. Voor de symbolen in de laatste 
kolom van tabel 5.2 is eerst een korte legenda weergegeven. 

Legenda  

= score vergelijkbaar met het profiel in 2018 

- lagere score 

+ hogere score 
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Niet eerder gescoord Het scenario is niet eerder gescoord en daarom niet vergelijkbaar 

 
Tabel 5.2 beschouwing van de ontwikkeling in de thema’s 

Maatschappelijk thema  Scenario 
nummer 

Scenario  Score t.o.v. eerdere 
inventarisatie 

Natuurlijke 
omgeving 

1 (Ongeval op) ijs = 

2 Storm en windhozen + waarschijnlijkheid 

3 Dierziekte (massale vogelsterfte) = 

Een van de scenario’s in de natuurlijke omgeving is hoger gescoord op het onderdeel 
waarschijnlijkheid op extreme weersomstandigheden. Dit hebben de experts gedaan met oog op de 
veranderende klimaatomstandigheden. Extreme weerscondities kunnen vaker voorkomen. 

Bebouwde omgeving 4 Brand op een recreatie eiland 
/ (jacht-) haven 

Niet eerder gescoord  
 

Vanuit het thema bebouwde omgeving is gesignaleerd dat er meer gebouwd wordt en activiteiten zijn 
op moeilijker bereikbare plekken, denk aan de ontwikkeling van Pampus en de Marker Wadden. Dit is 
reden geweest om hiervoor een scenario op te nemen in het profiel. 

Technologische 
omgeving 

5 Incident met brandbare stof + waarschijnlijkheid 

6 Incident met giftige stof  
6A Beluchten  
6B Ontgassen  

Niet eerder 
gescoord 

Een toename van scenario’s in de technologische omgeving is gescoord op het onderdeel 
waarschijnlijkheid op incidenten met vrachtschepen die gevaarlijke lading transporteren. De reden dat 
experts dit hoger inschatten is onder andere gebaseerd op de aandacht die het onderwerp heeft 
gekregen door een daadwerkelijk incident met gevaarlijke lading in het IJsselmeergebied. 

Vitale infrastructuur 
en voorzieningen 

7 Verontreiniging (oppervlakte-) water, 
olieverontreiniging  

= 

8 Waterkwantiteit, laag water = 

9 Verstoring communicatie en/of 
bediening als gevolg van 
cybercriminaliteit 

Niet eerder 
gescoord 

10 Uitval vitale infrastructuur 
(sluiscomplex) 

Niet eerder 
gescoord 

De scores van scenario’s binnen het thema vitale infrastructuur en voorzieningen laten geen 
noemenswaardige verschuivingen zien t.o.v. 4 jaar geleden. 

Verkeer en vervoer 11 Incident luchtvaart - waarschijnlijkheid 

12 Incident passagiersschip (rivier-) 
cruiseschepen en partyboten  

+ waarschijnlijkheid 

13 Brand op een schip Niet eerder 
gescoord 

14 incident met durfsporters (wind en 
kitesurfen, waterskiën en duiken) 

Niet eerder 
gescoord 

Binnen het thema verkeer en vervoer zijn twee, op het oog tegenstrijdige bewegingen gaande voor de 
scenario’s met één vliegtuig en één schip. Ondanks een aantal luchtvaart incidenten in het 
IJsselmeergebied in de afgelopen jaren is de waarschijnlijkheid in dit risicoprofiel lager gescoord. Dit 
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Maatschappelijk thema  Scenario 
nummer 

Scenario  Score t.o.v. eerdere 
inventarisatie 

heeft te maken met het gekozen te scoren scenario. In dit profiel is gekozen voor een vliegtuig met 
100 inzittenden. De kans dat dit scenario optreedt is lager ingeschat dan de kans op een incident met 
een vliegtuig met 30 inzittenden (profiel 2018). In beide gevallen overleeft slechts één persoon het 
incident. 
Daar staat tegenover dat de druk op de ruimtelijke inrichting toeneemt, Door de aanleg van 
windmolenparken nemen obstakels voor de scheepvaart toe. Hierdoor hebben de experts de 
waarschijnlijkheid op scheepvaartongevallen hoger gescoord. 

Sociaal-
maatschappelijke 
omgeving  

15A Verstoring openbare orde en 
veiligheid 

+ impact 

15B Protestacties en inzet Nautische 
Mobiele Eenheid 

Niet eerder 
gescoord 

Binnen het thema sociaal maatschappelijke omgeving is er nu gekozen om een groter aantal mensen 
bij het scenario te betrekken, dit leidt tot grotere impact.  

Scenario’s met 
invloed op de 
incidentbestrijding 

 Procesverantwoordelijkheid  
Menselijk falen in proces van melding 
en alarmering 

 

De scenario’s met invloed op de incidentbestrijding (Hoofdstuk 4) bevatten een beschouwing. Deze is 
niet eerder gedaan waardoor een vergelijk niet gemaakt is. 
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6  Aanbevelingen 
In de afgelopen periode is in het project gewerkt aan het opstellen van een risicoprofiel. In de vorige 
hoofdstukken, zijn de resultaten daarvan beschreven. Het risicoprofiel omvat een overzicht van de relevante 
risico’s in het IJsselmeergebied. Het biedt inzicht in de aanwezige risico’s die de situatie in het IJsselmeergebied 
negatief kunnen beïnvloeden. Hiermee kunnen de partijen binnen SAMIJ deze risico’s beter afwegen in 
toekomstige planvorming (en betrekken in de voorbereiding op de incidentbestrijding). 
 
Alle scenario’s zijn opgenomen in bijlage 1 met daaraan toegevoegd de informatie over het primair 
hulpverleningsproces. Met andere woorden welk proces is belangrijk in de incidentafhandeling van een 
dergelijk scenario. De tabel geeft vervolgens ook weer welke partij verantwoordelijk is voor het scenario en hoe 
het scenario in het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied verwerkt is. 
 
In tabel 6.1 zijn voor elk scenario aanbevelingen gedaan door de projectgroep voor het reduceren van de 
risico’s. De projectgroep adviseert de SAMIJ om deze acties over te dragen aan de genoemde betrokken 
partners zodat zij na kunnen gaan hoe en wanneer genoemde acties op te pakken zijn. De SAMIJ kan dit 
vervolgens monitoren. 
 
Tabel 6.1 Aanbevelingen per scenario 

Scenario 
nummer 

Scenario beschrijving Aanbevelingen 

2 Storm en windhozen Advies is om in te zetten op het voorkomen dat watersporters op het water zijn als 
extreme omstandigheden zich voordoen. Dit zou gericht moeten zijn op de risico-
inschatting die elke watersporter maakt voor vertrek. Educatie gericht op de doelgroep 
(meer onervaren watersporter) is hierbij een uitdaging. Actie voor Varen doe je 
Samen. Er zijn weinig/geen watergebieden in de wereld waar de opkomst en omvang 
van de gereddencapaciteit van de reddingvloot van een zo hoog niveau is als in het 
IJsselmeergebied. Toch is het denkbaar dat de vraag hier het aanbod overtreft. Het 
advies is dit als worstcasescenario te beschouwen en hiervoor de capaciteit van 
reddingsmiddelen niet aan te passen. Zie Vlootplan KNRM. 

14 Incident met 
durfsporters  

Advies is om voorlichting aan de beoefenaars van durfsporten continu aandacht te 
blijven geven. Actie voor Varen doe je Samen. 
Er is voor dergelijke incidenten Gereddencapaciteit voor deze individuen geen issue 
(zie voorgaande beschrijving) daarom hiervoor geen actie benodigd. 

3 Dierziekte (massale 
vogelsterfte) 

Aandacht voor kennis, kunde en middelen van hulpverleners is en blijft vereist. 
Hulpverleners zijn op het scenario massale diersterfte maar beperkt ingericht. Het 
capaciteitsvraagstuk lijkt hier voornamelijk op de beoordelingsfase te zitten. Welke 
deskundigheid kan hier in welke fase van de ontwikkeling van het scenario een juiste 
inschatting maken om de gevolgen van een incident te beperken. Actie voor de 
gebiedsbeheerders en de gemeenten (ruiming van kadavers langs de oevers), en 
NVWA voor acties m.b.t. de bestrijding van uitbraken. 

9 Verstoring 
communicatie als 
gevolg van 
cybercriminaliteit 
(scheepvaart of 
kunstwerken) 

Aandacht voor de bescherming van de communicatie- en bedieningssystemen is een 
belangrijk punt om te zorgen dat de kans op voorkomen van dit scenario verantwoord 
blijft. De rol van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is groot als daadwerkelijk 
sprake is van een hack. 
Blijf daarnaast ondanks de verdergaande digitalisering van de systemen aandacht 
houden voor fall back scenario’s in dit geval de handmatige bediening van vitale 
infrastructurele kustwerken. Ook het opnemen van deze acties in procedures en 
protocollen vraagt aandacht. Actie voor beheerder van de ‘kritische’ objecten in het 
IJsselmeergebied, voornamelijk Rijkswaterstaat. 
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Scenario 
nummer 

Scenario beschrijving Aanbevelingen 

4 Brand op een recreatie 
eiland/ (jacht-)haven 
(moeilijk bereikbaar 
gebied) 

De aanbeveling is met name te focussen op de voorzieningen die eigenaren, 
beheerders kunnen/moeten treffen om op specifieke locatie meer zelfvoorzienend te 
zijn. Preventieve voorzieningen op eilanden en moeilijk bereikbare havens kunnen 
escalatie van het scenario beperken. Actie voor de vergunningverleners van met name 
de gemeenten. Het transport van bestrijdingsmiddelen over het water vergt tijd. 
Vanuit de Brandweer zijn de beschikbare middelen in het gebied in beeld gebracht en 
opgenomen in het IBP. Actie voor de Brandweer is om de opstapregelingen te 
onderhouden en onder de aandacht te brengen van eigen functionarissen. 

8 Waterkwantiteit, laag 
water (en met 
kwaliteitseffect 
waterwinning Andijk) 

Voor de afhandeling van een dergelijk scenario zijn veel handvatten voorhanden. 
Advies voor de SAMIJ is om de link in het IBP te leggen met de netwerkpartners die in 
dit dossier actief zijn. Denk voor relevante documenten aan het Landelijk Draaiboek 
Waterverdeling en Droogte en de Verdringingsreeks. 

12 Incident 
passagiersschip  
(rivier-) cruiseschepen 
en partyboten  

De witte vloot (passagiersschip (rivier-) cruiseschepen en partyboten) is als een 
specifieke doelgroep herkent. Er is een actie voor de SAMIJ om in het verlengde van 
de ontwikkelingen in Wet & Regelgeving voor deze doelgroep op de Westerschelde na 
te gaan wat hiervan in het IJsselmeergebied toepasbaar is. Daarnaast verdient ook 
branchevoorlichting over de risico’s in het IJsselmeergebied aandacht. 

5 Incident met 
brandbare stof 

Binnen Brandweer Nederland is een vakgroep op dit onderwerp actief, genaamd 
scheepsincidentbestrijding (SIB). Ook partners vanuit het SAMIJ netwerk zijn hierin 
vertegenwoordigd. Vanuit deze vakgroep werkt men aan een nadere uitwerking van de 
aanpak van dergelijke incidenten. Geen directe aanbeveling voor dit scenario. 

1 Ongeval op ijs Gezien de klimatologische ontwikkelingen neemt de kans op ijscondities in Nederland 
af. Daar tegen over staat een ontwikkeling dat als er ijs ligt de drukte hierop toeneemt.  
Omdat het incidentele gebeurtenissen betreft is de aanbeveling preparatief (denk aan 
pre-ROT) ook voorbereid te zijn op ongeorganiseerde activiteiten op het ijs. Advies is 
de Kustwacht hierin als procesverantwoordelijke voor het SAR proces een initiërende 
rol te geven om daarmee ook regio overstijgend binnen het IJsselmeer uniform te 
handelen. Het initiatief moet leiden tot een gezamenlijke uitkomst welke partij(en) 
gegeven de ijscondities goed op kunnen treden. 

15A Verstoring openbare 
orde en veiligheid 
(polarisatie) 

Geen directe aanbeveling voorzien. Er zijn vanuit de politie als 
procesverantwoordelijke partij watergetrainde ME teams. Dit zijn de teams die bij 
escalatie in dergelijke gevallen op moeten treden.  

13 Brand op een schip Zie toelichting scenario 4 (transport middels opstapregelingen) & 5 (vakinhoudelijke 
preparatie brandweer). 

6 Incident met giftige 
stof 
6A Beluchten 
6B Ontgassen  

Door een incident in het IJsselmeergebied rond het beluchten van een vrachtschip is er 
aandacht voor dit scenario. Voor het ontgassen is wet en regelgeving, dit mag op veel 
plaatsen niet. Daarom de actie deze te handhaven door de handhavende diensten. 
Voor het beluchten is de actie in te zetten op bewustwording /voorlichting aan 
verladers, vervoerders en belangenverenigingen. 

10 Uitval vitale 
infrastructuur 
(sluiscomplex) 

In tegenstelling tot veel regionale risicoprofielen scoort dit scenario in dit profiel 
relatief laag op impact. Eén reden hiervoor is dat de sluiscomplexen in de dijken van 
IJsselmeergebied via een alternatieve route (andere sluis) functioneel voor de 
scheepvaart zijn te vervangen. Geen directe aanbeveling. 

15B Inzet nautische ME  Geen directe aanbeveling voorzien. Er zijn vanuit de politie als 
procesverantwoordelijke partij watergetrainde ME teams. Dit zijn de teams die bij 
escalatie in dergelijke gevallen op moeten treden. 
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Scenario 
nummer 

Scenario beschrijving Aanbevelingen 

7 Verontreiniging 
(oppervlakte-) water, 
olieverontreiniging 

Rijkswaterstaat heeft als verantwoordelijke voor het beheer van de waterkwaliteit in 
het IJsselmeergebied bestrijdingscontracten afgesloten met andere uitvoerende 
partijen. Geen directe aanbeveling voorzien. 

11 Incident luchtvaart 
(vliegtuig van of naar 
luchthaven Lelystad) 

De waarschijnlijkheid van het gekozen scenario is laag gelet op de gekozen omvang van 
het scenario (zie H5). Met de aanwezige reddingcapaciteit in het IJsselmeergebied is de 
Kustwacht als procesverantwoordelijke in staat de incidentbestrijding op te pakken als 
dit nodig is. 

 
Naast de concrete aanbevelingen zoals deze per scenario zijn opgenomen in tabel 6.1 concludeert de 
projectgroep meer in algemene zin. 
 

- De analyse van de risico’s levert voor wat betreft de capaciteitsprognose geen 
constateringen op die ertoe leiden dat procesverantwoordelijke partijen in het 
IJsselmeergebied aangesproken moeten worden op een zorgplicht die niet ingevuld 
is.  

 
- Toch kunnen er in specifieke gevallen capaciteitsbeperkingen zijn, bijvoorbeeld als 

heel veel watersporters op hetzelfde moment overvallen worden door 
weersomstandigheden (conclusie worstcase scenario). Ook de toegankelijkheid van 
eilanden voor brandbestrijding vraagt aandacht. De projectgroep constateert dat 
landzorgnormen in dit specifieke geval slecht invulbaar zijn (geweest), vervoer over 
het water vraagt immers tijd. Tot slot aandacht voor de capaciteit van het IJs 
scenario. Hierbij is goede evenementvoorbereiding van belang. Vanuit de 
hulpverlening gezien valt dit scenario ook in de categorie durfsporters (een heel 
specifiek risico) waarop enkele reddingstations zijn geprepareerd, maar lang niet 
allen. 

 
- Vanuit de scenario’s zijn er met name aanbevelingen gericht op risicobeheersing, 

preventie en voorlichting om verschillende doelgroepen meer bewust te maken van 
de risico’s die zij nemen in het IJsselmeergebied. 

 
- Een enkele aanbeveling is gericht op de planvorming deze worden meegenomen in 

het project actualisatie Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied dat nog dit najaar 
opstart. 

 
Tot slot, is in hoofdstuk 4 van deze rapportage de impact van de randvoorwaardelijke processen op het incident 
verloop van de scenario’s beschouwt. De processen melding & Alarmering en Leiding & Coördinatie zijn 
foutgevoelig en ingewikkeld en vaak niet alledaags voor betrokkenen.  Binnen de risicobeheersing is 
(bestuurlijke) aandacht hiervoor ook van groot belang. 
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Bijlage 1 Scenario koppeling met primair proces 
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Bijlage 1 Scenario koppeling met primair proces 
Scenario 
nummer 

Scenario beschrijving Primair proces Procesverantwoordelijke 
partij 

Scenario in het IBP 

2 Storm en windhozen Search and 
Rescue 

Kustwacht Mens en dier in nood 

14 Incident met durfsporters  Search and 
Rescue 

Kustwacht Mens en dier in nood 

3 Dierziekte (massale 
vogelsterfte) 

Beheer 
waterkwaliteit 

Rijkswaterstaat Ecologisch incident 

9 Verstoring communicatie als 
gevolg van cybercriminaliteit  

X Beheerder object, 
vaak Rijkswaterstaat 

X 

4 Brand op een recreatie 
eiland/ (jacht-)haven  

Bron- en 
Emissiebestrijding 

Brandweer  Brand en/of explosie 

8 Waterkwantiteit, laag water 
(en met kwaliteitseffect 
waterwinning Andijk) 

Beheer 
waterkwaliteit 
vanwege effect 
waterwinning 

Rijkswaterstaat Verontreiniging water en 
oevers 

12 Incident passagiersschip 
(rivier-) cruiseschepen en 
partyboten  

Search and 
Rescue 

Kustwacht Mens en dier in nood 

5 Incident met brandbare stof Bron- en 
Emissiebestrijding 

Brandweer Ongeval met gevaarlijke stoffen 

1 Ongeval op ijs Search and 
Rescue 

Kustwacht Ongeval op ijs/persoon door ijs 

15a Verstoring openbare orde en 
veiligheid (polarisatie) 

Handhaven 
openbare orde 

Politie Ordeverstoring 

13 Brand op een schip Bron- en 
Emissiebestrijding 

Brandweer Brand en/of explosie 

6 Incident met giftige stof  
> Beluchten 
> Ontgassen 

Bron- en 
Emissiebestrijding 

Brandweer Ongeval met gevaarlijke stoffen 

10 Uitval vitale infrastructuur  X Rijkswaterstaat X 

15b Inzet nautische ME (v.b. 
Ketelbrug) 

Handhaven 
openbare orde 

Politie Ordeverstoring 

7 Verontreiniging water, 
olieverontreiniging 

Beheer 
waterkwaliteit 

Rijkswaterstaat Verontreiniging water en 
oevers 

11 Incident luchtvaart  Search and 
Rescue 

Kustwacht Mens en dier in nood 

 



  

Copyright © 2023 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs. 
 
De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan 
persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de 
geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet 
toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het 
doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot 
kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie 
aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de 
gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@antegroup.nl. Derden, zij die niet 
geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door 
Antea Group. 

 

 www.anteagroup.nl 

Over Antea Group 

Antea Group is het thuis van 1500 trotse 
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 
elke dag aan een veilige, gezonde en 
toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt 
bij ons de allerbeste vakspecialisten van 
Nederland, maar ook innovatieve 
oplossingen op het gebied van data, 
sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan 
de ontwikkeling van infra, woonwijken of 
waterwerken. Maar ook aan vraagstukken 
rondom klimaatadaptatie, energietransitie 
en de vervangingsopgave. Van onderzoek 
tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor 
elke opgave brengen wij de juiste kennis 
aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd 
vanuit de mindset om samen voor het beste 
resultaat te gaan. Op deze manier 
anticiperen wij op de vragen van vandaag 
en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar. 

Contactgegevens 

Zutphenseweg 31D 
7418 AH Deventer 
P O box 321 
7400 AH Deventer 
E. save@AnteaGroup.nl 
 

 


