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Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt het eindverslag van het symposium "DE SCHIJN VAN KANS", over veiligheid en risico-
acceptatie in de Civiele Techniek. dit symposium werd gehouden op 29 april 1993 in Delft ter gelegenheid
van de 9ge Dies Natalis van het Gezelschap "Practische Studie", de studievereniging van de faculteit der
Civiele Techniek. Dit symposium werd georganiseerd door het Gezelschap in samenwerking met het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Langs deze weg willen wij alle sprekers en andere mensen die geholpen hebben bij het tot stand komen van
het symposium hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Onze speciale dank gaat uit naar prof.dr.ir. Agema die
deze dag op voortreffelijke wijze heeft geleid. Tevens willen wij ir. Hans van Zwol van het KIvI bedanken,
die ons veel nuttig advies heeft gegeven.

De symposiumcommissie 1993
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Dit symposium is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de volgende sponsor:

~WArticon
Waar architecten en ingenieurs samenwerken

11III

Donderdag 29 april 1993 4



Symposium "DE SCHIJN VAN KANS" Ir. H.N.C. Breusers

Inhoudsopgave

Opening •.. "".. . " """"""" $' " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" 7
Axel Groothuis (voorzitter Gezelschap Practische studie)

Opening dagvoorzitter
Prof.dr.ir, J.F. Agema

9

Het schijnt dat er een kans is • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • • •• 11
Prof.drs.ir, J.K. Vrijling

Maatschappelijke consequenties van het externe veiligheidsbeleid ••••••.•••••••••.••••••••• 17
Dhr. D. van den Brand

Veiligheidsanalyse voor rivierdijken •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
Ir. H.N.C. Brensers

Promoting safety in the oil Industry ••...••••••••••.••••••.••••••••••.••. •••••• >' • • •• 29
Prof.dr. VVJ\. VVagenaar

Toegepaste risico-analyse; veiligheid rond luchthavens •••••••••••••••••••••••••••••••••• 43
Ing. M:J\. Piers

Beter omgaan met risico's: Beschrijven, Beoordelen, Beslissen en Beheersen •••••••••••••••••• 51
Prof. dr. CJ\J Vlek

Veiligheid vervoer over water ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59
Drs. B.L. Stipdonk

Forumdiscussie ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 63

Slotw'oord "",,"""""""""""""""""""""""""""""" .... ".. ".. """""... """"""""""""""'""""""" 75
Johan Mensink (voorzitter symposiumcommissie)

CoJofoo """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 77

Donderdag 29 april 1993 5



reden genoeg om
voor HBW te kiezen

hoûandscbe beton- en waterbouw bv
h.j. nederhorststraat 1
postbus 63
2800 AB gouda
telefoon 01820-90600



Symposium "DE SCHIJN VAN KANS" Opening

Opening door Axel Orcothuts (voorzitter van het Gezelschap "Praetisehe Studie")

Geachte dames en heren,

Mijn naam is i\fl:elGroothuis. ik ben voorzitter van
het Gezelscha~>·Practische Studie" en .ik heet u
allen van ..hart~ welkom op dit symposium, "De
Schijn van Kanskgeorganiseerd tergelegenbeid van
de 9ge dies nataiis van onze studievereniging. Zoals
ieder jaar werd ()Okd,ltsymposium georganiseerd in
samenwerkingIl1.et hetKIvI.

Een byzonder'i\1OOrdvan welkom wil ik richten tot
de ereledenen···leden· ••·Van verdienste van ons
Gezelschapbi~rvandaag aanwezig, de sprekers van
vandaag en .i$,t~t ·byzonder. tot Professor Agema,
dagvoorzitterytl#daag ea 'tevens erelid van· onze
vereniging.

Graagmaakik~an 4e gelegettheid gebruik u iets te
vertellen )OV~r811Ze •••studievereniging •."Practische
Studie",••vaak ••G~~el1oemd.••PS.staat ••nog.steeds .•voor

de... he....••••....l.•.••.a.ng.e...••.tl.00..•.•••..•..•.•..•.•..•.••...•....••11.....•...•••.....••..•...ar..••.•.•...••.•....•..••.•..•.t.•.i
g
.•.•.•.•.~.••·.n•••.g.•.•.•.va.n. a.••ne .•.•.s.t...•.u.••••.d.••.e.n.•..•.t.••..e.•..•.•.n....c.•.•.•.••.•.l.•.•·...~..•.••·•..•.e.•.•..l.e•••.•Techniek. •••.. •••.•••••.••.. ••.• ••....>. •.•••••••• •.•.

Zij doetditop<l~eerstep1aat.sdoorzich tericht~n
op het ·ondef\\lijsiJeleidopde faculteit· Via twee
commissarissen onderwijs en allerlei
onderwijscommissies laten wij de mening van de
studenten gelden. Op dit moment wordt veel
aandacht besteed aan de internationale
curriculumvergelijking en proberen we invulling te
geven aan een eventueel 5-jarig curriculum.
Daarnaast richten we ons op de korte termijn en
worden alle colleges van docenten geevalueerd
d.m.v, enquetes onder onze studenten. De resultaten
worden jaarlijks vermeld in een apart boekje, de
meer dan konsamenten gids. Op deze manier hopen
wij enerzijds de studenten te informeren over de
colleges en anderzijds de docenten te motiveren veel
aandacht te besteden aan de presentatie van de stof.
Daarnaast organiseert "Practische Studie" nog
allerlei studieondersteunende en studieafwisselende
activiteiten, zoals excursies, een bedrijvendag, een
informatiemiddag over het regelen van stages, een
sollicitatiecursus en ook dit symposium!

Dames en heren, ik hoop dat het u niet ontgaan is
dat ik zoeven sprak van de 9ge dies natalis van onze
vereniging. Praetische Studie staat namelijk aan de
vooravond van haar l()()-jarig bestaan. Om dit
heuglijke feit volgend collegejaar te kunnen vieren,
is reeds enkele jaren geleden begonnen met de

organisatie van dit lustrum. Inmiddels is een aparte
stichting in het leven geroepen die deze organisatie
voor haartekening néemt.Van de vele activiteiten
volgend jaar wil ik u er enkele noemen. In mei 1994
wordt een internationaal congres georganiseerd in
congrescentrum de Doelen in Rotterdam, met als
centraal thema ruimtegebrek. De dag erna, vrijdag
20 mei 1994 en waarschijnlijk ook zaterdag 21 mei
wordt er dan een open dag in Rotterdam
georganiseerd, waarbij alle civiele projecten van dat
moment in Rotterdam worden opengesteld voor het
landelijk publiek. Er wordt gerekend op enkele
tienduizenden bezoekers. Om ai deze mensen ook
naar de nieuwe kering in de Nieuwe Waterweg te
kunnen vervoeren, hebben de Nederlandse
Spoorwegen inmiddels toegezegd een speciaal
noodstation voor deze dag aan te leggen en extra
treinen op dit traject in te zetten.
Daarnaast wordt er gewerkt aan enkele meer
blijvende zaken. Zo wordt er ter gelegenheid van
ons lustrum een film gemaakt die een breed publiek
een beeld Van de civiele techniek moet geven. De
film wordt gemaakt als afstudeërproject aan de
Nederlansde Filmacademie, waarbij onze vereniging
als opdrachtgever fungeert. Ook treden wij af en toe
op als figurant; zo heeft een tiental studenten vorig
weekend een hele dag in een gesimuleerde file op
een leeg stuk snelweg gestaan.
Tenslotte wil ik u attenderen op de uitgave van ons
eeuwboek, een speciaal boek dat allerlei projecten
uit de geschiedenis van de civiele techniek behandelt
en daarnaast aandacht besteed aan de ingenieur
erachter. Het boek wordt samengesteld uit
projecten van studenten die het vak Geschiedenis
van de Civiele Techniek van prof. Harry Lintsen
volgen. Practische Studie heeft de taak.de verkoop
van 1000 exemplaren van dit boek te garanderen.
Lukt ons dit niet, dan kan de hele nitgave van dit
boek: niet doorgaan. Wij verwachten echter grote'
belangstelling ...! Daarom bieden wij U, als onze
speciale gasten van vandaag, de mogelijkheid in te
tekenen tegen een sterk gereduceerde prijs van nog
geen 35 gulden. Een intekenformulier vindt u in uw
informatiemap. U kunt ze opsturen of vandaag al
inleveren bij iemand van de organisatie.

Dan wordt het nu de hoogste tijd om te gaan
beginnen met hetgeen waarvoor u hier gekomen
bent, het symposium "De Schijn van Kans". De
sprekers zullen proberen u vandaag wegwijs te
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maken in de wereld van risico's en
veiligheidsnormen, zaken waarmee wij allen in het
dagelijks leven wor~ geconfronteerd. Zo liep u
vanochtend al .hetrlsico dat uw· wekker niet zou
aflopen, zodat u tel<tatop·dit symposium was geko-
men. Had u eene#ra wekker gezet dan. was die
kans al een stuk kleiner geweest. Dit heeft
waarschijnlijk niemand van u gedaan! U accepteerde
dit risico.
Toch was de kans op •het niet aflopen van uw
wekker waarschijnlijk veel groter dan. de kans op
een overstroming .van onze rivieren. En in de
verbetering van.OllZe .:·dijken worden wel .vele
miljoenen guldensg~token.Blijkbaarzie ik nog een
aspect over het hoo~d.<Gelukkigzijn er mensea die
zich hierin. gespeci@seerd hebben. Zij zullen. u
vandaag. toespreken.
Ik wil u allen .11og een hele plezierige en
informatieve dag toewensen. Verder wil ik de
symposiumcommissieveel succes toewensen.
Dan geefIknu het w()ord aan iemand die zich zo'n
beetje in alles wat filet Civiele Techniek te. maken
heeft, heeft gespeeialiseerd. .Gelukkig viel onze
studievereniging daar ook onder. Dames enheren,
het is mij een gen~gen de leiding van deze dag
over te geven aan Ons erelid en uw dagvoorzitter,
Professor Agema.
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Inleiding dqgrde dagvoorzitter Prof.dr.ir. J.E. Agema
-adviseur voor waterbouwkundige werken in binnen- en buitenland
-lid van de commissie voor milieu-effecten rapportage en het bestuur van NKO, STERLAB en STERIN.
mentor

Het is mij deze dag te mogen
leiden. Het onderwerp, risico-acceptatie en
veiligheid in de Civiele Techniek, staat ook bij mij
zeer in de belangstelling en gelukkig is het zo dat
het onderwerp ook steeds meer in de algemene
belangstelling komt te staan.

Gaarne wens ik u dan een heel goed symposium toe
een hierbij wil ik het symposium dan ook openen.

Ik denk dat het een goede gedachte van. het
gezelschap 'Practische Studie' is om samen met het
KIvI dit symposium te organiseren. Het symposium
heeft de titel 'De Schijn van Kans' gekregen. Ik vind
het bijzonder prettig dat u de kans heeft gegrepen
om het veiligheidslicht over de Civiele Techniek te
laten schijnen.
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SIMTECH : onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in engineering en
automatisering op het gebied van waterbouwkunde en infrastructuur.

Binnen deze vakgebieden is veel kennis en ervaring aanwezig rn.b.t.
risico-analyse. Belangrijke projecten waaraan SIMTECH op dit gebied een
bijdrage heeft geleverd zijn Ekofisk, TROll (Peconor), Stormvloedkering Nieuwe
Waterweg (BMK), Veiligheid Vervoer over Water (RWS), e.a.

Ingenieurs en automatiseerders van SIMTECH beschikken over een breed scala
aan vaardigheden, en kunnen op project- of op detacherings-basls zorgen voor
de realisatie van uw projecten en het oplossen van uw problemen.

SIMTECH : waarschijnlijk uw beste partner in risico-analyse!

Voor meer informatie bel of schrijf naar:

SIMTECH bv
Adriaan Volkerhuis
Oostmaaslaan 71

3063 AN Rotterdam
Tel. 010-4244386
Fax. 010-4244253



Symposium "DE SCHIJN VAN KANS" Prof.ir.drs. J.K. Vrijling

Lezing Prof.drs.ir, J.K. Vrijling
-hoogleraar waterbouwkunde TU-DELFT
-hoofd bouwspeurwerk bouwdienst RWS

Het sehijnt dat er een kans is

Het thema van mijn verhaal is 'Het schijnt dat er
een kans is'. In mijn verhaal zal ik proberen dit
thema een aantal keren terug te laten keren. De
opbouw van mijn verhaal moest, zo was het verzoek,
op een college lijken bijv. het B3 college over
probabilistisch •.ontwerpen. Allereerst zal ik de
methoden van ·nslco-analyse in hele grote lijnen
uiteenzetten. Vooral zal ik het hebben over hoe
men aan kansen kan komen en hoe men de kansen
kan schatten dat er werkelijk dingen gebeuren die
men niet had gewild. Ik zal het één en ander
toelichten met voorbeelden. Daarna zal de conclusie
volgen.

Het omgaan met risico's is niet zo nieuw als u allen
wel denkt. Al eeuwenlang nemen mensen risico's.
De Hollanders voeren ten tijde van de Gouden
Eeuw met grote houten schepen en ijzeren mannen
naar Indië. Zij namen risico's. U moet weten dat de
kans dat men behouden terugkeerde van zo'n reis
maar 2/3 was. Er moest dus veel geld verdiend
worden om het varen met die schepen toch
aantrekkelijk maken. De kosten waren hoog,
want zo'n na iedere reis weer helemaal
opnieuw worden; de masten moesten
eraf, de zeilen touwen, alles moest herzien en
zo nodig vernieuwd worden voordat een nieuwe reis
ondernomen kon worden. En zelfs met al die
voorzorgen bleef de kans dat het schip terugkwam,
beperkt tot 2/3. Schepen die kans zagen om een
aantal keren op en neer te varen naar Batavia
werden daarom al snel beschouwd als mystieke en
bijzondere schepen.

Het geld dat verdiend werd met de handel in
specerijen en andere aantrekkelijke zaken uit het
oosten, moest worden belegd. En u weet, beleggen,
in deze tijd, is een moeilijke zaak. In die jaren was
het niet anders. Er was toen iemand die voorstelde
om wat nutteloze meren (zo werd dat toen nog
gezien) in de buurt van Amsterdam droog te leggen
zodat men waardevolle landbouwgrond kreeg. Die
kon men dan verpachten of verkopen. Naar
aanleiding van dit idee kwam een aantal kooplieden
bij elkaar in een fraai herenhuis aan de
Keizersgracht. Na een lang gesprek namen zij toen

het besluit hun geld te beleggen In een
droogmakerij. Ongetwijfeld via wat men nu
vriendjespolitiek in Den Haag zou noemen,
verkregen zij vervolgens een concessie. Nu kon men
aan de slag. Of de kooplieden bij het nemen van
hun beleggingsbeslissing aan de risico's hebben
gedacht dat is mij niet bekend. De heren zouden
de risico's wel snel ervaren. Nadat in 1607
toestemming was gekregen om de Beemster droog
te leggen, werd het project in 1610 voltooid. U ziet
dat ook in die jaren civiele projecten zeer snel
uitgevoerd werden. Doch bij de eerste storm bleek
dat men toch niet zo goed naar de veiligheid had
gekeken want het hele meer stroomde weer vol.
Iedereen, die van tevoren gezegd had dat het
gevaarlijk was om op de bodem van een meer
gewassen te verbouwen en te wonen, kreeg gelijk.
Maar men verzaakte niet en twee jaar later was het
gebied al weer droog. Als u nu met uw auto door
de Beemster heen rijdt dan ziet u nauwelijks waar
u de bodem van het meer betreedt.

In die tijd werden die risico's nog helemaal niet aan
banden gelegd of besproken, behalve dan wellicht in
kleine kring van beslissers uit zakelijk oogpunt. Pas
in de tijd van Napoleon kwam er zorg voor de
omwonenden en de omgeving rond industriele
aktiviteiten. De industrieën ontstonden midden in de
stad. Daardoor kwamen er langzamerhand wat meer
eisen aan en regulering van de plaats van vestiging
op grond van de mate van gevaar van bepaalde
industrieën in stedelijke omgeving. Tegenwoordig is
dit soort beschouwingen uitgegroeid tot een vak
apart. Want beslissingen waaraan gevaar kleeft,
bijvoorbeeld de bouw van kerncentrales, de
aanlanding van LNG, of de uitbreiding van Schiphol,
moeten in brede kring bediscussieerd worden. Men
wil de risico's weten en de voor- en nadelen van de
activiteit afwegen voordat men er aan begint. Dat
betekent dat bij dat soort beslissingen naast allerlei

andere vragen, twee extra facetten aan de orde
komen in de moderne tijd. De ene kant is die van
de risico-analyse: wat zijn nu de risico's die gepaard
gaan met de bouw van een bepaald object. Dat kan
een kerncentrale zijn, ook Schiphol is zo'n object.
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Een andere kant is die van het aanvaardbaar risico;
wat kunnen we tolereren aan risico's.
In het algemeen worden er bij het aanvaardbaar
risico twee standpunten onderscheiden: het
persoonlijk risico: wat is de kans dat een individu
een ongeval met dodelijke afloop overkomt; en het
maatschappelijk risico: hoe groot is de kans dat de
maatschappij .een .•aanzienlijke. verlies ondergaat
hetzij materieel (in geld uit te. drukken), hetzij in
mensenlevens (aantal doden).
In Nededandzijnettwee benaderingen voor de
normstelling. van ..•het aanvaardbaar risico, de
VROM-normendeTAW-norm. De laatste norm is
opgesteld door de Technische Adviescommissie voor
de Waterkering.DeVROM~norm ishetterrein van
dhr. van der Brand~llde TAW-norm is mijn eigen
bijdrage .. Er is eerlgroot verschil tussen beide
normen, deeerste, deVR01\'hnorm, is veel strenger
dan de TAW-norm.De VROM-norm wordt vaak te
streng gevonden ener worden in Nederland veel
dingen gedaan die eigenlijk niet mogen volgens die
norm.

De moderne ingeniyur moet met beide kanten van
het probleem, de risico-analyse en de
risiconormering, vertrouwd. zijn, omdat bij grote
projecten beide kwesties spelen. Hierbij moet men
ook een beetje onverschrokken zijn. Prof.
Vrouwenvelder en ik hebben in een commissie een
rapport geschreven over aardbevingen in Nederland.
De conclusie vanAAt rapport was dat, als men in
termen van bij het dijkontwerp gangbare
overschrijdingsfrequenties dacht, aardbevingen
helemaal niet ondenkbaar waren. Iedereen lachte
ons uit; tot 2 wekeniater bleek dat er een kans was
dat een aardbeving. in Nederland optrad. U kunt
zich voorstellen dat, als ho()gleraren al worden
uitgelachen, jonge ingenieurs. wel heel sterk in hun
schoenen moeten staan om met zulke resultaten te
durven komen.

Dan de methodenv~n risico-analyse. De vraag is
erachter te komeu hQegevaadijk een bepaald
systeem is. eerste onderdeel vaak vergeten
wordt) is de systeel1)beschrijlving. U dan
waarover 11 sysJtecJInu te
maken
brainstormroute
anlJl1YSJe. Bij
waanran u in een

loopt U
en verzameld u

alle oorzaken die kunnen leiden tot ongelukken in

een foutenboom.
Uiteindelijk is de bedoeling van beide hetzelfde:
namelijk de kans te bepalen op. "de ongewenste
topgebeurtenis", bijvoorbeeld het uiteenploffen van
een kerncentrale of het overstromen vaneen. polder.
Hiernaast ziet u een gebeurtenissenboom uit de
wereld van de chemische industrie. Bovenaan in de
staat een spoorwagon vol met chloor die
overgeladen moet worden in een opslagvat.
zitten allemaal kleppen in het verbindingssyteem;
terugslagkleppen, handbediende kleppen, op afstand
bediende kleppen en een koppeling. De vraagjs wat
ergebeurt als die koppeling nietgoed vastzit.
kan. dan chloor uit lekken maar met al die kleppen
zijn er tal van voorzorgsmaatregelen genomen om
dat te vermijden.. Bij het ...opstellen .van.. een
gebeurtenissenboom vraagt men zich af wat. er
gebeurt als. de koppeling werkt of faalt en als dan
de eerste voorzorgsmaatregel, de op afstand
bediende kleppen werken of falen. En vervolgens
wat het gevolg is als de tweede voorzorgsmaatregek
werkt of faalt, enz. Het eindresultaat is dan een heel
scala van gevolgen varierend van nul minuten
ontsnapping van chloor tot een 20 minuten durende
stroom chloor die zich in de buitenwereld
verspreidt.
Een foutenboom werkt anders. Waar een
gebeurtenissenboom vanaf de begingebeurtenis
kijkt naar alle gevolgen, kiest een foutenboom daar
één gevolg uit bijv. het meest ongewenste i.c. 20
minuten ontsnapping van chloor. De foutenboom
verzamelt dan alle oorzaken die daartoe kunnen
leiden in een overzichtelijk schema.
Een klassiek voorbeeld van een foutenboom ziet u
hiernaast. Dat is de foutenboom van de
stormvloedkering in de Oostersehelde. Één. van de
vervelendste situaties die men zich kon voorstellen
was dat één schuif van de 40 schuiven weigerde
dicht te gaan tijdens een storm. Dan zou het water
met groot geweld door de opening stromen wat ZOU
kunnen leiden tot van de van de
stortstenen drempel.
zou vervolgens de
worden ondergraven
leiden

ongewenste
basîsoorzakea hiervan
vervalbeiasting
stromi~g sterkte
toplaag. De vervalbelasting ontstaat ten eerste t.g.v,
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de stormvloedstand maar verder doordat schuif niet
dicht is. De schuif kan open zijn omdat de schuif of
de sponningen onder de stormbelasting bezweken
zijn, maar ook omdat de mensen die voor het
sluiten van de kering verantwoordelijk zijn een fout
maken. Om dit laatste te voorkomen is de kering
voorzien vaneen automatisch sluitsysteem, dat de
kering sluit als de stormvloedstand te hoog wordt.
Een heel ander probleem, dat het sluiten van een
schuif kan verhinderen, is de kans op
scheepsaanvaringr In het begin was men vrij
optimistisch over de kans op een aanvaring. Het
leek onmogelijk dat juist op die paar kilometer van
de kust een schip in moeilijkheden zou geraken.
Verder ligt de Oosterscheldekering ligt betrekkelijk
beschermd tegen grotere schepen achter
zandbanken en ondiepten. Men achtte dus een
aanvaring dooreen middelgroot schip, dat schade
aan de schuif kan veroorzaken, zeer
onwaarschijnlijk. Het Nederlands Maritiem Instituut
(MAR IN) werd echter toch aan het werk gezet en
het bleek dat de kans op een scheepsaanvaring 10-3
per jaar is en de kans dat dit een aanvaring door
een middelgroot schip betreft, is 10-4 per jaar. Dit
betekent dus·· een even grote kans op een
scheepsaanvariag als de overschrijdingskans van
on twe r p- storm vl o e db e las t in g e.n. Een
seheepsaanvaring moest dus meegenomen worden
in de sterkteberekeningen van de schuif. Het bleek
dus dat er
Pas geleden is de waterkering in de Nieuwe
Waterweg ontworpen. Een kering die uit smalle
half-cirkelvormige dokken inde wal de Nieuwe
Waterweg indraait. Men dacht dat een aanvaring
van de dokdeurenpraktisch onmogelijk was. Toen
is ook hier een studie naar gedaan, dit maal door
Lloyds. Ook hier bleek dat die kans in dezelfde
orde van grootte lag· als bij de kering in de
Oosterscbelde.Toen de scheepsongevallea uit bet
verleden nog ie detail werden bekeken, bleek
dat er ooit eens een groot schip op precies de plaats
van de dokdenren uit koers is geraakt en-haaks de
dijk in is gevaren. Om de gevolgen van een
aanvaring te beperken is ook de aandrijf toren op
enige afstand van de oever geplaatst. Pas geleden is
er in de Verenigde Staten bij een zelfde soort
kering, waarbij bet bedieningsgebouw aan de rand
van het water staat, een schip dat bedieaingsgebouw
binnengevaren .:Het kan dus echt gebeuren.
Dan nog een voorbeeld van menselijk falen. Een
dijkring heeft soms plaatsen waar het verkeer de
dijk moet kunnen passeren. Men heeft op deze
plaatsen openingen, zgn. coupures, gemaakt die bij

hoogwater dmv, schotbalken gesloten worden. Die
schotbalken of vloedplanken moeten in een
betonnen sponning worden gezet. Ook hier kan men
een foutenboom van maken en het leuke van zo'n
foutenboom is dat naast technische mankementen
(fundering faalt, onderloopsheid, schotbalken
breken) er ook in kan worden opgenomen dat die
schotbalken gewoon niet aanwezig zijn. Dan treedt
er dus een extreem hoogwater op, maar men is
vergeten die schotbalken te plaatsen. Het lijkt een
beetje vergezocht te veronderstellen, dat de
daarvoor speciaal aangestelde mensen op het
ultieme moment zonden vergeten hun werk te doen.
In het juist verschenen boek van dhr. Slager over de
watersnoodramp van 1953 staan hiervan enkele
staaltjes. In Breskens was het waterfront
gebombardeerd in de oorlog. Men had alles weer
opgebouwd, ook de sponningen, maar de
vloedplanken waren helaas vergeten. In Willemstad
aan het Haringvliet wilde men de coupure ook
sluiten. Dat kon, de vloedplanken waren aanwezig.
Maar die planken moesten tussen twee huizen gezet
worden en het ene huis was afgebroken. In
Bakendorp woonde de man, die de schotbalken
moest plaatsen, naast de coupure. Alleen, toen hij
erachter kwam dat hij ze moest plaatsen, stroomde
het water al zo hard over de dijk, dat hij er niet
meer bij kon. In Kruiningen moesten ze de grote
roldeuren sluiten. De mannen, die daarvoor waren
aangewezen wisten precies hoe laat dat moest
gebeuren. Toen ze echter aankwamen lag de
roldeur al op zijn kant in het water. In een intern
verslag van Zuid-Holland over het functioneren van
de coupures staat: balken braken, het water
stroomde over de coupure heen of er onderdoor
etc. Het blijkt dus dat er een kans is dat die
schijnbaar onwaarschijnlijke gebeurtenissen in de
foutenboom van een coupure echt optreden.
De voorgaande voorbeelden zijn allemaal ontleend
aan bestaande constructies. Er zijn natuurlijk ook
nog voorbeelden verbonden aan werken die nog
gerealiseerd moeten worden. Een goed voorbeeld
hiervan is het plan Lievease. De kern van dit plan,
dat ten tijden van de oliecrisis bedacht werd, is een
energie-opslagbekken met een diameter van 5 km
en met 80 meter hoge dijken. Hierin zou het water
dan met goedkope "nachtstroom" tot 80 meter
hoogte gepompt moeten worden om energie op te
slaan. Overdag zou die energie dan, via turbines,
weer beschikbaar kunnen worden gesteld. Maar
gezien de grote hoeveelheid energie, 20
GigaWattnur, die er in is opgeslagen kan men het
bekken ook zien als een waterbom in de nabijheid
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van de polders Flevoland en de Noordoostpolder.
Er is altijd een kans dat:zo'n bekkendijk doorbreekt.
Dan ontstaat een. vloedgolf op het Llsselmeer, die
de polderdijken bijnawegvaagd. Daarna zullen de
polders uiteraard overstromen. Het mogelijk gevolg
van zo'n doorbraakhepaalt eigenlijk hoe. veilig de
bekkendijk moet .:rijn,en .of het opslagbekken daar
mag komen te liggel:Î<.Daarom werd in het kader
van het ontwerp. van het bekken·. een .uitvoerige
studie van dit ramps~nario uitgevoerd. Uit. deze
studie naar de ge.volgenis gebleken dat de
bekkendijk binnen 20minuten weggeerodeerd is. De
vloedgolf die danoveJ' het Usselmeer gaat lopen is
zo'n 2 meter hoog en zal reker over de polderdijken
heen slaan, die daat:doór·doorbreken. Dit is. een
zeer ernstige situatie want .••de ••bodem van de
Ijsselmeerpolders ligt zeer diep. In tegenstelling tot
Zeeland. waar. het .tand na aanslibbing stukje voor
stukje op zee is gewolUlen,zijnde Usse1meerpolders
4 meter diep. De schade die zo'n ramp met zich
mee :zou brengen .·ligt.in .de buurt van 10 miljard
voor Flevoland en 1 miljard voor de
Noordoostpolder. Daarnaast zouden er 3700mensen
verdrinken. Het is duidelijk dat de kans dat zoiets
kan plaatsvinden zeer kleingemaakt moet worden.
Met. de TAW·norm is de ontwerpnorm .voor de
bekkendijk vastgesteld op. 10-6 per jaar. Dit is
natuurlijk een &aaLvoorbeeld. van wat prof. Vlek,
die later nog •aan het woord komt, de ..gokvisie
noemt, maar men als ingenieur kan er mee aan de
slag.
Een heel andere sfeer waar de methoden van de
risicoanalyseook toe te passen zijn, is bijeen groot
privaat gefinancierd infrastructuurprojekt . als de
Westerschelde-oeververbinding. Dit is een heel
complex projeetwaarln .naast de. techniek. van het
ondergronds boren de problematiek van
vergunningen .en juridische proeedares speelt. De
projectontwikkelaar van de Westerschelde-
oeververbinding tn.oet de financiering. regelen, een
ontwerp maken, een aannemer VOOr de bouw kiezen
en. de exploitatie .•en het .•onderhoud .regelen. In al
die fases kan het uit de hand lopen, zowel op
organisatorisch, als op financieel en technisch vlak.
Hoe kan men al deze .factoren inde· hand houden?
Ook hiernaar KaJrttme:n een studie doen mbv.
foutenbomen risieo's: van het hele
project in beeld komen. Dn.is. dus.eea.beel ander
onderwerp waarbij men dezelfde technieken kan
gebruiken.

Om
een t'oulterlhoom

de gebeurtenissen in
hoofdzaak twee routes

mogelijk. De eerste. is dat men in de geschiedenis
kijkt naar eerdere voorbeelden van falen en de
tweede is om probabilistische berekeningen te
maken. Een goed voorbeeld van de eerste methode
is op het gebied van stuwdammen .:Middtebrooks
heeft op basis van historische beschrijvingen van
damdoorbraken uitgerekend· dat. de kans dat.grote
stnwdammen falen 10-4.per damjaar is en dat dat op
een bepaalde. manier over de verschillende
be:zwijkroechanisroen (over-stromen, interne erosie
glijcirkelenz.) verdeeld is. Iemand. die. bij .een
verzekeringsmaatschappij werkte, heeft naar ..00
dammen in Colorado gekeken. Hij kwam uit opeen
faalkans voor een stuwdam van eens inde 25 jaar.
Dit zijn dus historische faalkansen met het voordeel
dat ze realistisch zijn. Een •nadeel •van
historisehe faalkansen is dat een beter damontwerp
waarin de ervaring historische faalgevaUen is
verwerkt, niet met een .lagere .faalkans wordt
gehonoreerd. Het nieuwe ontwerp moet zich nog
bewijzen.
De tweede route om kansen te schatten,door
probabilistische berekeningen uit te voeren, is o.a,
toegepast om de veiligheid van het gebied rond
Schiphol te bepalen. Met een door het Engelse buro
Technica uitgevoerde studie is vastgesteld hoe groot
de kans is dat rondom Schiphol een vliegtuig
neerstort. De historische ongevalskans bij .d,e. start
bleek 2,1.10-7 per beweging per vliegtuig te rijnen
bij de landing 3,7.10,"7 per beweging per vliegtuig te
zijn. Uit de Technica-studie bleek dat vliegen op
Schiphol vanwege.het. grote aantal vluchten van ca.
200.000 per jaar toch wel gevaarlijk was voor
omwonenden. Niemand wilde dit. echt geloven tot
op 4 oktober Van.het afgelopen jaar bleek dat er
een kans was.
Een ander aspect is dat men onzekerheden en dan
vooral voor nieuwe disciplines in beeld wil brengen
enwtwil drukken in kansen. Een voorbeeld hiervan
is de realisatie van.demilieneisen die de grond:rijn
van de bouw van de Oosterscheldedam. Deze eisen
hielden e.a ..in dat het getijvcrschil bij. Yersekena
de bouw van de kering groter moest:rijn dan 2,70
meter, om hetge:zondeleven van-de fioraen fauna
in de Oestersëheldete verzekeren. Men·zou·dit als
de "sterkte"•van. de. natuur kunnen opvatten. In.het
wiskundige getijmodelwerdalles meegeoomenzoáls
de totale .opening vsn de. kering. en de. weerstand
van de dam .ende waterbewegingin de
verschillende .:geulen. Al deze gegevens hadden
echter .. ook nog ..bepaalde onzekerbeden. ·.Die
onzekerheden moesten ook meegenomen worden in
de berekeningen om te voorkomen dat er
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uiteindelijk een kering zou staan die niet aan
milieueis voldeed. Uit deze berekeningen is de
kansverdeling van het getijverschil na de bouw van
de kering bepaald. Dit was een gemiddelde waarde
afhankelijk van de doorstroomopening met een
spreiding van a.SOm. De vraag was toen welke
waarde gekozen moest worden. Er is toen gekozen
voor een kans van 5% dat de kering niet zou
voldoen omdat de "sterkte" van de natuur zou
worden overschreden. Het optredend getijverschil is
nu 3,10 meter. Dit voorbeeld geeft duidelijk aan hoe
men bepaalde kansen ook in milieubeschouwingen.
Hier is ook plaats voor verder onderzoek omdat in
feite niet alleen de "belasting" het getijverschil
onzeker is maar ook de "sterkte".
In de techniek is deze methode al langer
gebruikelijk, alleen komt er dan nog een
stochastische va,riabeie bij; de sterkte. De sterkte is
vaak niet precies bekend en de optredende
belastingen zijIl.totaal onbekend. Met de twee
kaasdichtheidsééïves-die hieruit voortkomen wordt
de kans op falellberekend.· De sterkte en belasting
kunnen ook nOg· gecombineerd worden tot een
variabele Z (Z==ll-S). Hierbij is de vraag hoe groot
de kans is, datZ kleiner is dan nul. De laatste
decennia is er •••een· .scala aan mogelijkheden
gekomen om dergelijke problemen aan te pakken.
Deze methodes kan men onderverdelen in 3
niveaus, te weten:

niveau !II:exacteprobabilistische benaderingen
niveau n :benaderende methodes
niveau l:ontwerpmethoden (mbv, veiligheidscoëff.)

Op een heel ander gebied kan men ook met deze
methodes aan de slag. Een voorbeeld hiervan is de
planning van een bouwproject van de NS. De NS
had hiervoor een prachtig planning gemaakt. Het
project kende vijf parallelle activiteiten in de tijd en
het haalde predes de einddatum. Toch vertrouwde
de NS-manager het niet. En zijn wantrouwen was
gerechtvaardigd, een activiteit duurt zelden precies
de tijd die ervoor staat; soms duurt het
korter, maar meestal het langer. En in dit
project maar een van de vijf parallelle
aktiviteiten uit te om de einddatum
onhaalbaar te maken. Het bleek dat als die
onzekerheden meegenomen werden in de planning,
de kans, dat de einddatum op tijd gehaald werd, 3%
was. Er was dus 97% kans dat het project niet op
tijd klaar zou komen. De opening van dit project is
daarom een jaar uitgesteld.
Weer een andere invalshoek zijn grote

infrastructurele investeringsprojecten
spoorwegprojecten, In Portugal wil men de twee
helften van Lissabon met elkaar verbinden door een
treinverbinding. Dit project zou privaat gefinancierd
moeten worden. Deze financiers wilden natuurlijk
ook wel weten wat de kans op winst was en als men
dat uitrekent en alle onzekerheden zoals het aantal
treinen, rente, inflatie, bouwkosten etc. hierin
meeneemt, komt men op een gemiddelde winst van
200 miljoen gld. De kans op verlies is 7% maar er
is ook een goede kans op 470 milj. gld winst. Men
moet investeerder zijn als de mensen die besloten
de Beemster droog te leggen, om van dergelijke
cijfers warm te worden.
Een onderwerp, waar ik nog grote mogelijkheden
zie voor de toepassing van probabilistische
methoden, is het milieu. De Oostersehelde was een
eenvoudig voorbeeld maar er is meer. Één van de
manieren om naar het milieu te kijken is door in
een cirkel het aantal van een aantal diersoorten in
een bepaald jaar uit te zetten. Daarbij wordt 1930
vaak als standaardsituatie genomen. Daaroverheen
plot men de huidige situatie qua aantallen voor die
diersoorten, zo ontstaat een grafiek die men
AMOEBE noemt. De conclusie die men hieruit
trekt, dat het slecht gaat met het milieu, is een
deterministische conclusie. Volgens mij moet men
zich ook afvragen wat de fluctuatie is. Als men kijkt
naar ecologie dan ziet men dat die aantallen van
diersoorten enorme fluctuaties vertonen. Eenden
bijvoorbeeld leggen met voor niets 12 eieren; een
heleboel jonge eenden sterven namelijk in hun
eerste levensjaar. Ook van theoretisch ecologie-
modellen waarin de interaktie van prooidieren en
roofdieren wordt gesimuleerd, is bekend dat de
aantallen van beide populaties enorme fluctuaties
vertonen. Er moet dus.lijkt mij, als men met de
AMOEBE werkt ook een bepaalde bandbreedte,
een bepaalde betrouwbaarheidsband, worden
aangegeven waarbinnen het aantal dieren moet
liggen. Pas als het aantal er buiten komt dan is er
iets aan de hand. Om echt tot conclusies te kunnen
komen lijkt het dus noodzakelijk om jarenlang de

te Een andere observatie geldt de
onafhankelijkheid van de plant- en diersoorten in de

die is om het ais meetinstrument
te gebruiken. De voedselketen van vai grazer
naar roofdier bindt de losse diersoorten samen tot
het eco-systeem. Dit betekent dat een teruggang van
het aantal planten snel gevolgd zal worden door een
algehele teruggang van alle soorten. De meetpunten
van de AMOEBE zijn dus afhankelijk. Dit is lastig
voor een meetinstrument, maar als men het eco-
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systeem op basis vai1de AMOEBE gaat sturen zal
men merken dat het systeem heel onverwachts kan
reageren. Om in het systeem weer een verdeling van
vroeger te krijgen. is waarschijnlijk onbegonnen
werk, omdat het aantal van de diersoort mens zo is
gegroeid. De moraalvan het verhaal is dat wanneer
men met zo'n eco~systeem werkt men moet
uitkijken omdat men dan zowel een goede
beschrijving van de~riabelen in het systeem en hun
invloed op elkaar hebben als gevoel voor de grootte
van de fluctuaties. Ook hier kan. de risico-analyse
waarschijnlijk grote bijdragen leveren.

Ceaeluste

De methoden van risico-analyse zijn toe te passen
in een heel scala vanprohleemgebieden. Dat is vaak
ook nodig, omdat er beslissingen genomenmoeten
worden waarvan. men. de randvoorwaardea en de
gevolgen niet zeker weet. Deze methoden geven dan
inzicht in de onzekerheid van de gevolgen. En dat
blijlct vaak erg nutttgdn de techniek is daarvan al
geprofiteerd;
De normstelling van het aanvaardbaar risiconivo is
iets waar we met zorg over moeten discussiëren. Er
zijn veel verschillende visies hierop. Eea.. brede
discussie komt de werkbaarheid van deze normen
ten goede.
Tenslotte is er voorde methoden van risica-analyse
een .grote toekomst· weggelegd in het zakelijk
analyseren van met grote investeringen. Ook de
beaadermg.vaahetmiiieuzellen deze methoden
steeds vaker toegepast worden.
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Lezing dbr D. van den Brand
-deskundige risicoanalyse VROM afd. externe veiligheid.

De maatschappelijke consequenties van het externe veiligheidsbeleid

Inleiding

Dames en heren goedemorgen. Alvorens mijn
inleiding aan te vangen wil ik u een dia tonen welke
bij ons op het ministerie veelvuldig vertoond wordt
nl. onze aarde met een barst erin. Daarmee
symboliserend dat het met milieu toch niet de goede
kant op gaat. We hopen eigenlijk iedereen daar
bewust van te laten worden, il1Hieubreed,en dat is
een heel breed terrein. Ik heb me afzitten vragen
wat doet nou dat specifieke vakgebied van risico
analyse binnen VROM in dit geheel. Totdat ik op
zakenbezoek in Canada de LPG-bol tegen kwam.
Deze bol hadden ze opgefleurd door er een
wereldkaart op te tekenen. In deze bol zit nog geen
barst, maar er is een gerede vrees dat het toch een
keer kan gaan gebeuren. En daar houdt het externe
veiligheidsbeleid zich mee bezig. Ik wil in mijn
presentatie iets vertellen over hoe dat precies in
elkaar steekt, welke consequenties dat beleid heeft
tot nu toe, want ik denk dat in dit beleid de
risicobenadering nog het meest geformaliseerd is.
Daar plukken we ook de. wrange vruchten van.
Want af en toegeeft dat "bijzondere" discussies met
plaatselijke ovërheden. Tenslotte zal ik iets vertellen
over de toekomstige ontwikkelingen.

Doel

Het doel van het externe veiligheidsbeleid is het
zoveel mogelijk voorkomen van ongevallen met
gevaarlijke stoffen, het beperken van de kans en de
gevolgen. De eisen die gesteld zijn bij aanvang is
dat die duidelijk en doorzichtig moeten zijn. Dat
valt niet mee, een van die redenen om dat voor
elkaar te krijgen is dat we gebruik maken van de
Kwantitatieve Risico Analyse. Wat we proberen met
kwantitatieve risico analyse is het zichtbaar maken
van risico's. Afhankelijk van hoe hoog die risico's
zijn, maatregelen te.. nemen. Daar zit een
kringloopproces in. We hopen daar uiteindelijk een
leefbaar en veilig klimaat mee te verkrijgen. De
instrumenten ons daarbij ter beschikking staan
zijn vergunningveriening, maar vooral de op de wet
ruimtelijke ordening. De laatste toepassing geeft in
de praktijk op dit moment in een aantal gevallen

problemen. Inmiddels is een redelijk ruime ervaring
opgedaan op welke manier je met risico's om moet
gaan. Bij risico beheersing worden de risico's voor
eerst geïdentificeerd. Iets wat nooit geheel zal
lukken. Meestal uit rampen leren we dat we dat
toch niet alle aspecten hadden voorzien, zo vraag ik
mij naderhand af welke· risico-analist het scenario
van Bobpal had kunnen voorspellen. Toch probeer
je op grond van datgene wat je geïdentificeerd hebt
die risico's te kwantificeren. Daarna worden kansen
en gevolgen berekend. Met dat uiteindelijke
kwantitatieve resultaat probeer je dan tot
besluitvorming-te komen. Zijn die risico's te hoog,
welke maatregelen zijn er mogelijk en hoe kan je
die risico's reduceren tot een bepaald niveau.

De achtergrond van de risico analyse

De risico analyse is voor een deel gebaseerd op
casuïstiek, in feite anticipeer je op de toekomst met
gebruikmaking van historische gegevens. Dat is
natuurlijk toch maar een beperkt instrument, daar
zijn we ons ook wel van bewust. Daar komt bij' dat
we praten over hele kleine kansen, de kans is zo
klein dat je soms voldoende ervaring mist. Soms
moet je dus gebruik maken van "expert-judgément"
Voorbeelden van een dergelijke aanpak zie je bij
het bepalen van de toxiciteit van stoffen, daar gaat
het al helemaal niet meer om casuïstiek. Hier maak
je een vertaalslag van dieren naar mensen. Daar
worden discussies over gevoerd met deskundigen,'
die allemaal een eigen belang hebben. Wat je hoopt
is consensus te vinden over metbodes die je
hanteert bij risico analyse. Dus de kwantitatieve
risico analyse is niet alleen maar een
wetenschappelijk iastrumenfer zit ook veel overleg
bij met het doel om consensus te bereiken.

Gebruik van risico analyse

De kwantitatieve risico analyse wordt vaak direct
gekoppeld aan risiconormen. Een toepassing die
slechts één van de mogelijkheden is om de
kwantitatieve risico. analyse te gebruiken. Wat je er
namelijk ook mee kan doen is situaties onderling
vergelijken in algemene zin.
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1. vergelijken risico's, a.b en cetc.
2. afwegen risico's, route I t.o.v. route U

3. accept~tie,bijvoorbeeld situatie c

Volkshuisvesting.
en Milieubeheer

figuur 1

Op. dat moment. h~ft .die ..analyse. helemaal niet
diepgaand te zijn, hij . is dan wel breed~.Op die
manier kan je. een strategie ..verkenmng maken. Op
die manier kan je afspreken waarvoor je
rampbestrijdingsp~n maakt.ete, Er is ook een
tweede manier om de risiçoattalYse te gebruiken. Je
kan kijken of een ~paaldemaatregel.zinnig.is, of
de kosten opwegent~gen.de.veiligheidswinst Is een
dubbelwandige tanker veel veiliger dan een
enkelwandig schip? Dat soort .vragen kan je met de
.tweede .11lethode, het .afwegen van alternatieven,
heelgoed toe~. Daar komt geen nOrm bij te
pas. Bij de derde t~J)assing tenslotte wel, .die kent
een warme. ~hm~lIing,.. hier worden • soms
verhitte. discussies/over .gev~rd. .Het •gaat hier
tenslotteomrisico--a~ptati~ Ikgeefuvan ane drie
situaties toch nog W<ityootbeelden11lee.Jn figuur 1
is een fictieve situatie te zien waarbij het gaat om
een transportroute .•van A ..llilar ..B.>Er ...zijl;ltwee
wegen I en Il die gaan langs een bepaalde omgeving
(a,b.e).Eén vandel1logclijkbe<ienisnudat als je
zo'n situatie .zi~V09r jezelf .~t. bepalen. waar
zitten hier nu de~vent\lele ..knelpunten. Dat is
mogeiijkheidéén.Mogelijkheid. twee; welke route
kan ik iletbeste. vol~n~Mog~lijkbeid drie:.·Als.we
dan toch een route hebben gekozen zijn er dan nog
plekken langs die route waar het risico te hoog is,

en wat kunnen we daar ..aan doen, welke
instrumenten. hebben we dan; het verhogen van de
verkeersveiligheid, het eventueel zoneren, etc.
BijvOO1'beeldhet Kleinpolderplein, daar zie je een
belangrijke route. VOOrgevaarlijke. stoffen waar de
bebouwing bijna boveno-pstaat. Ik denk niet dat we
op dit moment nog dit soort situaties zouden
creëren. We proberen toch wat meer afstand te
houden. Bij het wegverkeer en spoor transport
wordt vanw~e~luidshinder, een andere vorm van
lokatie specifieke milieu belasting, ook een bepwûde
afstand~houden tussen bijvoorbeeld een rijksweg
en woonWijken.

EnkeI~..praldlJkvoorbeelden bij_verschillende
toepassingen

Mogelijkheid .één: Het strategisch verkennen ..van
mogelijke knelpunten. Bijvoorbeeld de belangrijkste
west·oost lijnen per spoor in Nederland. U weet.dat
het '.!ervoer•.per. spoor. door Nederland binnenkort
drastisch gaat veranderen. We zijn. in discussie. om
de zgn.Betuweroute te gaan realiseren. Over die
Betuweroute moet dan het meeste transport van
gevaarlijke stoffen plaatsvinden.
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Risico aversieDat ontlast de buidige west-oost verbindingen.
Interessant om te zien is dan welk maatschappelijk
proces dan in gang wordt gezet, want met die
Betuweroute zijn een aantal mensen, die daar vlak
bij wonen, niet zo tevreden. Dat door zo'n nieuwe
spoorlijn landelijk een groot aantal gemeentes die
nu bovenop de besta~de spoortoutes zitten, ontlast
worden, dat is daarbijnietmeerbelangrijk. Bet "not
in my backyard"~syndtoom,isietswaarweterdege
rekening mee moeten houden .. Om . over deze
problematiek objectief te praten .ben je al· haast
verplicht dit getalsmatig, dus met·. behulp van
bijvoorbeeld risico-analyses, uit te leggen.

De tweede mogelijkheid; is om te kijken naar
routering. Bijvoor})êç.ld de situatie bij het
Drechtsteden gebie4{HetÎsniettoegestaan om met
gevaarlijke stoffen dóorqe tunnetteglian.Daar zijn
twee redenen voor: Rijkswaterstaa~iszuinigopzijn
kunstwerken, en eveneens belangrijlqdebran.dweer
heeft niet zoveel zin om die tunnelintegaan op het
moment dat zich daar een ongeval met een
brandbare stof voordoet. Onze belangen, die van de
externe veiligheid , want je rijdt toch door
woonwijken, wordt daar momenteel nog
ondergeschikt aan gemaakt.

De derde mogelijkheid; de meest in het oog
springende, is hoe veilig is veilig genoeg. Op dat
moment koppel je de kwantitatieve risico analyse
aan normen. Want wat we zeker niet willen is
rampen zoals in Honston .waarl>ij een ammoniak
wagen van het taluqafreedenwaarl>ijonmiddellijk
de inhoud vrij kwam.: In ·.ditgevai. waren. er 200
slachtoffers waarvan 6 dOdeuj\:e.te1)etrenren. en
dan is het daar ook nog ·ll.ietzobebouwd als
bijvoorbeeld het Kleinpotderplein,

Risico's niet nul

Maar een risico ntl:lis niet mogelijk. Dit is een
plaatje, en vang mel1unietQlld~k()mma, waarbij
je kunt zien hoe hetnletde~e~k~l1S()pdoodgaan
gesteld is. Hier uitgezet· aIs.funeti~ya!li~mands
leeftijd. De grootste oorzaak vanp"Ar~jdenillonze
samenleving is ziekte. Daarom stijf,gt(ickans ook
met de kef tijd Er is ook een minimum. Dat zijn de
groep personen die zit in de leeftijd van 10 tot 20
jaar, De kans op overlijden wordt bij deze groep
vooral bepaald door ongevallen. Er zijn een aantal
deel elementen die de.kans mede bepalen. Verkeer
heeft een belangrijker bijdrage dan bijvoorbeeld
Bliksem of een neerstortend vliegtuig.

Risico is niet alleen de kans op doodgaan, zo blijken
we er niet mee om te gaan. Er zit een kanselement,
een gevolgelement en aversie in. Want in
beslissingsprocessen zou juist aan die aversie meer
aanqacht moeten worden besteed. Wij doen dat wel
in onze normering, maar dan meer in algemene zin.
Aversie isdemate.vanacceptatie, en die acceptatie
hangt. san'îenmetde<beheersbaarheid en of dat
vrij\Villigis, in figuur .2 zijn .er bijvoorbeeld twee
situaties die precies hetzelfde lijken.
Maar ze verschillen wel, nl.in ontstaan. In situatie A
stond de fabriek er al.en in situatie B de woonwijk.
Het.rare is als we het hebben over accepteren van
tisico's,dat op het moment dat je de fabriek hebt
en je wiltde woollwijk bouwen dan is men geneigd
dat wel teaccepter~n, maar zet de fabriek in een
woonwijk ·en et is een. heel ander proces aan de
gang.
De rampzaligheidivan ongevallen is een ander
fenomeen van risico-beleving. Dat zal niet verbazen,
want we hebben een behoorlijke c()n:l1il0tiegehad
rond de Bijlmer-ramp. Die commotielirifu'de zolang
dat in dezelfde tijd veel meer verkeersslachtoffers
zijn gevallen dan bij de Bijlmer-ramp, maar toch
heeft de Bijlmer-ramp een andere nieuwswaarde,
het wordt gezien als ramp. Verkeersslachtoffers
vallen er heel frequent op verschillende plaatsen.
Hier treedt alleen een "verdunnings-effect" op. De
nieuwswaarde is van een andere orde. Dit vroeg om
eenin~rUil1FntIl1etbehulp waarvan je die risico's
kanbevatten~Daarvoor zijn er twee begrippen
t1Îtgevondellt .:bet .•.•.individuee1 risico en net
gtoepsrisico'"fletindividueel risico is het risico op
een bepaalde plaats. Bij betgtoepsrisico wordt meer
aandacht gevraagd voor de omvang van de gevolgen
die mogelijk zijn bij de kans opeen ongeval.
Dat de gemoederen aardig bezighoudt, Zowel bij
Verkeer en Waterstaat als bij VROM, is de situatie
bii~f!est5n;~helde. De gemeente Breskens samen
met~r~el1l~llteV'tissingen stuurde in januari de
mÏJlisteriesMed'Aeren Waterstaat en VROM een
brïef'PVCitde ri$ico's.van het transport te water.
Juist ..•ha(Jeen()~lJev& ..met een nafta tanker
plaatsgevond~Jl,lll~llh.d dns een duidelijke zorg.
Dan is het·welwatwcemd dat drie maanden later
de gemeente Breskees het plan in diende om
kwetsbare bestemmingen, notabeQebUiitendijb in
de Westerschelde, te bouwen. Ubêgrijpt daar zit
een vorm van inconsistentie in die onze inspecteur
van milieu hygiëne niet over zijn kant kon .laten
gaan. De inspectie van RWS dacht daar precies
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risico: de streefwaarde, verlaten.eender over. Op dit moment wordt deze zaak
behandeld voorde Raad van State.

De risiconormen

Alhoewel op Sçmmige momenten en plaatsen
gezegdwordtd~tde normen streng zijn, denkik dat
zeoverhet.a1g~j;neen een goede dienst bewijzen. Bij
spoorwe,g ,',','eillplacementen blijkt er ,een
daadwel:~lijk~r~bleem. te>zijn.Er~ •sprake dat we
somsclllplacergrntenzouden moeten verplaatsen
om aan de.n9rmen, ••te voldoen,.,'bijvoorbeeld in
Hengelo, ••waal'"e op dit, mOment qua. bebouwing
niet meer kunnen doen.wat we zouden wilien doen,
althans bijhettifgesproken veiligheidsniveau.

De risico niveaus die We hanteren in het milieu
beleid worden/gekenmerkt door een geaccepteerd
risico en we .hëbben. ook •een risico wat niet meer
geaccepteerd Wj)rdt.Daar tussen zit een grijs gebied
(figuur 3). Dat kan op tWee manieren uitgelegd
worden, we houden rekening met de
onnauwkeurigheden in de analyse. Aan de andere
kant geeft zo'n grijs gebied de plaatselijke overheid
de mogelijkheid om bepaalde belangen naast elkaar

.•.••..Î ··'·'t
Q" tO-"

~\
Il:l' .1

t·~••
e-' 10,1

16' lIS'

~\
,;' Q" "".,u\>ol

figuur 3

te leggen en zelf te kiezen voor een wat hoger of
lager risico. Er zijn dus twee grenzen gesteld,
Overigens is het (en dat is nieuws want dat is
tijdens de begrotingsbehandeling van VROM bij
motie in de Kamer behandeld) verwaarloosbaar

Risicononnen vergeleken

Als het aantal slachtoffers met een factor 10
omhoog gaat moet de kans met een factor 100
dalen. ,De rampzaligheid die we :IIq hebben willen
vertalen, De zgn. "nl!regel". Ik geloof niet dat de
normen die uit de TAW hoek komen en de normen
die in het NMP zijn gepresenteerd, zo enorm veel
van elkaar verschillen. Als we het over inundatie
risico's hebben van 10-4 waarbij een dijk doorbreekt
is het natearlijk nog niet zo dat op dat moment
iedereen achter die dijk het slachtoffer i~. Als je
daar ook een percentage achter zet, kom je ook in
de orde grootte van 10-6• precies de. grenswaarde
voor het individueel risico bij externe veilîgheid, dus
daar verschilt het al überhaupt niet Bij groepsrîsico
moot ik aantekenen dat wij per adiviieit kijken. Dat
doen we expres omdat we natuurlijk· te maken
hebben met een bevoegd gezag en een'
vergunningaanvrager: een bedrijf. In ,de TAW-
filosofie wordt gekeken naar het groepsrisico van
het hele land. Ik denk dat zo'n aanpak bij polders
maar wellicht ook voor vliegvelden een hele zinnige
is; je kan immers een LPG tankstation niet zonder
meer vergelijken met een luchthaven.

Ontwikkelingen

Ik wil tenslotte t.a.v. ontwikkelingen opmerken dat
steeds meer de aandacht verschuift van de typische
kans op falen van een tank etc. Wat je op dit
moment sterk ziet is, hoe zit een organisatie in
elkaar. Er zijn ook inderdaad al dergelijke projecten
gestart b.v, bij het Veilig Vervoer te Water project.
We kijken naar de organisatie en wat is die ons
waard als we kijken naar de veiligheid. We kijken
ook naar milieu risico's. Het is meer dan alleen
risico's t.g.v, ongevallen. Een voorbeeld van hoe de
risico analyse zich heeft ontwikkeld is de analyse
van een spoorweg emplacement. Eerst hadden we
daar één generiek kanscijfer voor, vaak één kans op
ongevallen op een emplacement. Tegenwoordig
doen we dat veel gedetailleerder. Maar het blijkt
ook uit de praktijk dat we deze analyses zo
gedetailleerd kunnen maken, dat er maar iets hoeft
te gebeuren in de hoeveelheid getransporteerde
stoffen of je kan de hele analyse opnieuw doen.
Voor transport zijn we nog bezig normen te
ontwikkelen, ik zal het probleem dat daarbij
aangepakt wordt schetsen. Bijvoorbeeld een route
van A naar C, routedeel A-C is langer dan B-C en
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dat geeft duidelijk ee;n ander (hoger) risico. Omdat
je over A-C veel meer kans op een ongeval hebt, en
je komt in mijn voorbeeld evenzo· goed langs een
kwetsbare omgeving. Dat zie je natuurlijk ook in het
groepsrisieo terug.I)ebele dis<:ussÏe gaat over welk
routedeel moet jen~bij de beoordeling nemen. We
bebbenafgesproken<dat· dat lkm moet zijn, maar
we hebben nog niet~fgesproken wat dan de hoogte
van dat groepsrisiooîll;oet zijn op basis waarvan we
gaan normeren .:De uiteindelijke normstelling. zou
moeten zijn als een$haaf: Als het mes te Ver in het
hout staat dan loopt~e schaaf niet. Ophetm9ment
dat het schaafJnes'be1emaal in het instrument zit,
dan schaaft hij niet 1l'1eer"De kunst zal zijn de juiste
normhoogte te vin~ll. Hiervoor wordt dan ook een
uitgebreid conseque~tie onderzoek uitgevoerd; Tot
slot: De risico .~adering, het vaststellen van
knelpunten, het vergelijken van risico's en zo nodig
het op grond vannQtmen afwegen van in hetgeding
zijnde belangenbe1)tlen tot doel om een toekomst
te garanderen waarwi we ook t.a.v. de risico's van
grootschalige .ongev~Uen •in dit .laad veilig kunnen
wonen, werken. enl'ecreëren. Ik dank u voor uw
aandacht.
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De maatschappelijke consequenties van het externe veiligheidsbeleid
april 1993 vd Brand.

enkele statements

1 De kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is slechts
ten dele een instrument gebaseerd op wetenschap.
In de meeste gevallen zijn de in de analyse
gehanteerde uitgangspunten gebaseerd op casuïstiek
en mathematische modellering. Soms worden de in
rekening te brengen factoren afgeleid op basis van
expert-judgement, Evenals de bestuurlijke consensus
over risiconormen, moet consensus bestaan over de
bij QRA gehanteerde uitgangspunten.

2 Zonder de kwantitatieve benadering bestaat meer
kans op onduidelijke en onderling onvergelijkbare
beslissingsresultaten,

3 De QRA is slechts één van de instrumenten bij
het externe veiligheidsbeleid.

4 De QRA wordt op verschillende niveaus. v.w.b.
diepgang, gebruikt Er zijn in dit verband tenminste
drie typen vraagstukken te onderscheiden:
a) prioriteiten stellen
b) alternatieven afwegen
c) risico-acceptatie

5 Alhoewel het gebruik van nsrconormen een
"warme" belangstelling kent, is risico-acceptatie
maar één mogelijkheid om de resultatellvan risico-
analyses voor het externe veiligheidsbeleid te
gebruiken.

6 De wijze van analyse en nonnering (per
industriële activiteit) is aangepast aan de "praktijk"
en gekoppeld aan de bestullrlijke moge~ijkheden.De
aanpak om risico's te beheersenbijbijv.inundatie,
transport, etc. kan daardoor verschillen.

7 In de praktijk blijkt er neiging te bestaan om
verschil te maken tussen de beoordeling van (een
nieuwe) risico-opleverende activiteit nabij een
(bestaande) woonwijk en een beoordeling van (een
nieuwe) woonwijk nabij een (bestaande) risico-
opleverende activiteit. Een consequente aanpak met
behulp van QRA helpt dit soort bestuurlijke
"dwalingen" te voorkomen.

8 De gevoelens van betrokkenen spelen door een
stelsel van nationale normen bij een specifiek

afwegingsvraagstuk minder een rol. Hierover kan
verschillend gedacht worden, maar in ieder geval
wordt bewerkstelligd dat het niveau van veiligheid
minder wordt beïnvloed door bijv. "het tijdstip", "de
plaats" en "de eigen belangen van de beslisser".

9 De getalsmatige benadering biedt het voordeel
van een meer consistente aanpak. De benadering is
duidelijk en doorzichtig. Bij de toepassing blijkt dat
weliswaar een zeker niveau van risico moet worden
geaccepteerd (risiconiveau "nul" is niet mogelijk),
maar dat .er tevens een maximum aan het
risiconiveau ••is verbonden. De nadelen van de
getalsmatigebenadering kunnen worden voorkomen
door niet alleen van die benadering uit te gaan. Het
huidige instrumentarium bij de
vergnnningsprocedure voor bedrijven biedt hiervoor
dan ookdè mogelijkheden.

10DeQRA ontwikkelt zich nog steeds.
-••in diepgang. De •.mate waarin de verschillende
factoren het risico bepalen, teneinde maatregelen af
tewegenen!of een beter onderscheid te maken in
hetveiligheidsniveau van verschillende activiteiten
onderling.
••••in de ·.breedte .; Als
beleidsvelden, zoals
milietirisico'S en· VOOr
reguliere elllissies.
-het· instrument zelf.. Compntermodellering, de
invloed van "de organisatie" en menselijk handelen
en voorts de. consensus. over de te hanteren
uitgangspunten bij de analyse.

instrument voor andere
voor transportrisico's.
risico's tengevolge van

11Hetexterne.-veiligheidsbeleid verschilt van land
tot land. Omdatde zorg in de meeste gevallen gaat
orode meer risicovolle lokaties en het Nederlandse
beleid zich vooraf ontwikkeld·heeft tot een lokatie-
specifiek beleid, is een verdergaande internationale
afstemming wel mooi, maar niet "kost wat kost"
noodzakelijk.
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Lezing ir. R.N.C. Breusers
-specialist waterbeheer aan het waterloopkundig laboratorium

Veiligheidsanalyse voor rivierdijken

Ik zal de volgende onderwerpen met u bespreken:
"een kort historisch overzicht over hoe de
normstelling in een aantal fasen is doorlopen
"bepaling van het overstromingsrisico, zowel
persoonlijk als materieel
"andere aspecten die bij normstelling een rol spelen
"de normstelling die heeft plaatsgevonden in het
kader van de activiteiten van de commissie Boertien
Wat dat betreft heeft Practische Studie dit
symposium op een uitstekende datum gesteld; twee
dagen na de behandeling van het .advies van de
commissie Boertien in de Tweede Kamer!

Iets over de historie. De historie begint, hoewel het
niets met de rivieren te maken heeft, even met de
Deltacommissie, omdat daar voor het eerst
uitgebreid gekeken is naar de normstelling rond
bescherming tegen overstroming. Daarna komen de
rivierdijken zelf, de commissie Becht in de
zeventiger jaren en uiteindelijk de recente
activiteiten van de commissie Boertien.
De Deltacommissie (1960) heeft op twee manieren
naar de normstelling gekeken. Op de eerste plaats
vanuit een extrapolatie uit gemeten waterstanden en
een bepaling van een gewenste overschrijdingskans,
die leidde tot een vaststelling van het basispeil van
NAP +5,Ombij Hoek van Holland. De overschrij-
dingskans daarvan werd geschat op 10-4 per jaar.
Dat vond de Deltacommissie een redelijke kans.
Daarnaast is er nog een economische analyse
gedaan door het Mathematisch Centrum, waarbij
vooral gekeken is naar de beveiliging van wat men
noemde Centraal-Holland (Holland en
Utrecht). Daar is gekeken naar de kosten van
dijkverhoging en de schade die je krijgt in het geval
van overstroming.

Als je probeert de som van kosten en schade te
minimaliserenkom je uit in de buurt van 10-5 per
jaar. Dat zou betekenen een hoogwaterstand in
Hoek van Holland van NAP +6.0 m. Niettemin
heeft de Deltacommissie gekozen voor die 10-4.
Men zei: "Dat is .een kans van één procent per
eeuw, dat lijkt ons toch wel aardig: Voor deze kans
worden ontwerppeilen bepaald en als die peilen
worden bereikt, gaat de zaak nog niet kapot. Er zit
nog een. veiligheidsmarge in.

De conclusie kan eigenlijk zijn: er is wel een zekere
economische onderbouwing, maar de uiteindelijke
normstelling is toch grotendeels intuïtief vastgesteld.

De argumentatie van de Deltacommissie was: "De
ramp van 1953 had een kans van 1/300 per jaar. Nu
zitten we in ieder geval dertig keer zo veilig. Dus
dat moet toch wel goed zijn."

De volgende fase heeft betrekking op de
rivierdijken. N.a.V.de ramp in 1953zijn de regionale
autoriteiten, zoals Gelderland en Overijssel, ook
gaan nadenken over de veiligheid van de
waterkeringen. Zij vonden dat die waterkeringen
ook moesten worden verbeterd. Daarbij leek een
kans van 1/3000 per jaar redelijk, dat zou
overeenkomen met een Rijnafvoer van 18000 m3
per seconde.

Dit hebben ze in 1952 voorgesteld aan de Minister
van Verkeer en Waterstaat De minister heeft er vrij
lang over gedaan om te antwoorden: ruim twee jaar.
Maar hij had het natuurlijk ook heel druk met de
Deltaproblematiek. Hij gafals antwoordaan de pro-
vincies dat dit wel als een zeer veilig uitgangspunt
mocht worden beschouwd. Hierbij was de norm
voor de rivierdijken gesteld. Je zou ook nu kunnen
zeggen dat dit een intuïtieve keuze was.
De reden om wat lager te gaan zitten voor het
rivierengebied was dat daar de economische
belangen en de bewoningsintensiteitkleiner waren
dan in het Hollandse gebied. Je kunt een
hoogwatergolf ook beter voorspellen dan een storm
uit zee.

Op basis van die 1/3000 per jaar is men begonnen
aan het versterken van de dijken. Dat leidde al
gauw tot protesten omdat het verzwaren van de
dijken in die tijd nogal ruw gebeurde. Tragisch
dieptepunt was daarbij het verbeteren van de dijk
door Brakel, waarbij circa de helft van de
bebouwing langs de dijk is gesloopt
Tegen deze wijze van versterken ontstond steeds
meer maatschappelijk verzet. Dit leidde uiteindelijk
tot de instelling van de commissie Rivierdijken, ook
wel commissie Becht genoemd (1975). Deze kwam
in 1977 met een rapport. De commissie heeft een
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aantal aspecten bekeken; ook weer "wat is
economisch gezien optimaal beschermingsaiveaa".
Dat ligt in ieder geval veiliger dan 1/3000 per jaar,
omdat de dijken iets hoger maken relatief niet zo
veel kost en debesçhermde belangen groot zijn.
Maar, .er zijn and~t~<lingeJ1 aan de hand. met de
rivierdijken. D()()r~et'Ver~terken tast. je ook. de
bestaandewaardtmmn~dedijkaan; de bebouwing.
natuurwaarden enciûturele waarden. De schade is
te beperken.door~i~der veilig te constroeren: Dus
door de maatgev~lldeafVoeren te verlagen. De
commissie Bechta~yiseerdeom de norm op 1/1250
per jaar te stellen. Datbetekent een Rijnafvoer van
16500 m3 per seconde. Er heeft dus een afweging
plaats gevonden tussen ..aan de ene kant de 00- ,
scherming tegen -:9yerstromillg en aan de. andere
kant de aantastingva1ldebestaande waarden van de
dijken en het ·land~pdaar omheen,
Dat voorstel (den9"qnstelling) is ook overgenomen
door de Tweede:Kwner .• Zij. hebben de ..norm
bevestigd, en jeklJnt alweer. zeggen. dat ..het
voornamelijk een intuïtieve afwegingwas tussen een
aantal belangen.

Hoe zouden .we i).n eigenlijk met die n()rm. om
moeten gaan? Jekl1ntkijken naar de risico's, wat is
de. kans op overstr()1l1Îng.\V(ltzijnde gevQ1gen.
Die overstromin~~anshangtvan heel wat factoren
af. Op .deeerste?l~ats van de freqMentieverdeling
van de rivierafv~ren.Vervoigens moeten de
rivierafvoerenver~d\Vo~den in boogwaterstanden
langs de. dijken~·Aïs•.•de<iijk g~xposeerd .•ligt voor
windaanval komtc;r nog eea. fadorbij; dereserve
voor degqlfoploo]?EenAijkring,. een omsloten
gebied,.bestaatuit~~n dijk met allerlei verschillende
secties, met hiereilldaar pOl)Structieserin -.En dat
betekent dat je nietltijktn~deveiligbeid van. één
stukje dijk,m~v~j;\en heledijkring. De. kans dat
daarmee iets misgaat bestaat uit een aggregatie van
kansen voor alle stuld<envan de dijk.
Stel dat je ..de k~s~ntuitrekenen dat •.die •dijk
kapotgaa.t.D(UlmQetjeflOg iets zeggen over hoe
die<iijkkapotgaat.Ee,ngrootgat,is dat 100 meter,
of2QOmeter>el\hQe sne! veerdieptzicbdatgat.Wat
datbepaaJtnatuurlijk hoe S}leleendijkring YQDoopt.
En .hoeveel.tijddell\ensen .J1oghebbenom weg te
komen of andere~aatregden te nemen ..

Hoewel het. streven is,.om.op grond van. al deze
factoren,eenQvel"~r~min8$kans vast te. stellen per
dijkring,mag jee~enlijk •.zeggen dat de kennis nu
nog steeds nietvQlàoende is omdat vast te stellen.
Dus in de beschouwingen wordt op dit moment nog

steeds uitgegaan van ..pov = .Pbw > mbw ...(de
overstromingskans is... gelijk aan de. kans <iat.de
maatgevende hoogwaterstand wordt overschreden).
En dat isvolgel)S .Grondmechanica Delft nqgniet
eens zo'n slechte benadering.

Wat op zich.al een probleem is, is de schatting van
de maatgevende .afvoer. Er zijn afvoergegevens
vanaf otlgeveer 1900 en je praat hier OVerkansen
van 1/1000 per jaar of kleiner. Dat betekent een
enorme extrapolatie en het hangt. er. dus wel vanaf
op welke wijze je .extrapoleert ..Door de commissie
Rivierdijken is een bepaalde extrapolatie gebruikt,
wat leidde. tot -:16500.m3Js. Al die ..gegeveuszijn
opnieuw geanalyseerd, en uit.het huidige Oilderzoek
kwam naar voren dat de afvoer wel wat lager kon.
Een afvoer.van. 15000m3 is .een betere scbatting.
Maar uiteraard., beide schattingen zijn omgeven met
een. grote spreiding. En. dit is slechts één. van de
factoren .dîe ... de. .overstromingskans .. bepalen.
Vervolgens moet je dan proberen te schatten boe
groot bet persoonlijk risico is.

Dit is uiteraard afhankelijk van de
overstromingskans, . maar. vooral. van .de
waterdieptendiepten. bij overstroming, hoe snel het
gaat •.en wat de.Fogelijkhedenzijn ..'om. weg. te
komen uit het gebied. Het risico wordt ook bepaald
door waar. jewooonL In. vroeger tijden ging men
vooral op of lan~de •dijk .wonen. Op dit moment
vin~t er ook. meuwt>ûuwplaatsinrelatief diepe
deIen van de dijkringen waardoor je de risico's
vergroot.
De èoaclasie .ishelaas. dat .een.goede schatting van
het . persoonlijk risico .met de huidige kennis niet
mogdijkis ..Je zou ook .kunnen ..zeggen: "Kijk.dan
naar historische gegevens." Dat is misschien voor de
luchtvaart wel.relevaJlt~Jlla.ar.voor. rivierdijkeillwat
minder. Delaatstegr(}tearvoer vOJldplaatsin 1926
toenaanzie7llijke g9bied~· overstr001tlden~maar
zonder persóori1ijkeslaehtóffers.ln de vorige eeuw
zijn er regelmatig overstromingen .geweest ..met
elÛ{eletientalle~ doden. Het blijkt Jlloeilijk om dat
na~. de ..huidiBe...situatie ••.te .vertalen; .grotere
bev0lkingsdiebtileidenmeerrewonersin de lagere
de len. Anderz;ijd sûju er bete r e
vOOfspeUin8$technie.ken.
Het. blijft dus een bachelijkezaak·omvoof •.•bet
persoonlijk risico een betrouwbare schatting te
maken.

Er is al een paar keer gesproken oYernormsteUing.
VROM heeft normen ontwikkeld voor individueel

Donderdag 29 april 1993 26



Symposium SCHIJN VA..~KANS' Ir. H.N.C. Breasers

en groepsnsico. De Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen (TAW) heeft gewerkt aan
de ontwikkeling van een filosofie hierover. Er zijn
belangrijke verschillen tussen die twee
benaderingen. Als je kijkt naar de VROM-nota
'Omgaan met Risico', dan staat er gedefinieerd dat
de norm geldt voor een individu dat op een
bepaalde plaats het grootste risico loopt, terwijl de
TAW uitgaat van een risico voor een groep.
Stel dat er in een dijkring 100.000 mensen wonen en
er zouden er honderd verdrinken. Dan is die kans
voor de bewoners daar 10-3. Dat is natuurlijk
aanzienlijk groter dan toelaatbaar volgens de norm
van VROM. In het kader van de studie van Boer-
tien hebben wij ook contact gehad met VROM en
dan blijkt de interpretatie af te hangen van met wie
je spreekt. Er zijn mensen die zeggen:" Je mag het
wel betrekken op de groep", maar anderen zeggen
weer van niet. Ik denk dat daar in de nabije
toekomst wel duidelijkheid over moet komen, als
men verder wil gaan met deze normstelling. In ieder
geval voldoen de rivierdijken volgens de strenge
definitie van VROM niet aan de norm. Want een
dijk kan op ieder moment, op iedere plaats
kapotgaan. Als er dan onderaan die dijk iemand
woont, heb je voor die persoon, volgens de huidige
definitie, een kans van 10-3.Als je het op de groep
betrekt wordt de kans veel kleiner Men moet
natuurlijk ook kijken naar het groepsrisico. De
maximaal toelaatbare waarden van VROM is de
bovengrens voor de werkelijke kansverdeling. Door
TAW is een norm ontwikkkeld voor de toelaatbare
verwachte kans. Die normen kun je niet direct
vergelijken. Als je naar de getalswaarden kijkt, zie
je dat er enorme verschillen zijn, van vele factoren
tien. Dat betekent dat deze twee zaken heel
moeilijk aan elkaar te koppelen zijn. De conclusie
is echter dat, indien het aantal te verwachten
slachtofferstn) groter dan tien is, de rivierdijken niet
voldoen aan de VROM~norm. Is het verwachte
aantal slachtoffers kkiner, dan is de norm niet van
toepassing, want deze geldt pas vanaf n = 10.

Wat betreft de verwachtingen van materiële schade
ligt het iets gemakkelijker. Je kunt de schade
bepalen op basis van bestaande waarden van huizen,
inboedel, infrastructuur etc. De kans van
overstroming, de diepte, de duur, verlies aan
produktie nadat een overstroming heeft
plaatsgevonden zijn maatgevend. In het kader van
het onderzoek ten behoeve van de commissie
Boertien is daar ook weer een schatting voor ge-
maakt We hebben daarbij een aantal aannamen

moeten doen. Ten eerste dat de overstromingskans
nog steeds gelijk is aan de overschrijdingskans van
het maatgevende hoogwater. We hebben allerlei
CBS-gegevens en gegevens uit het TA W -onderzoek
gebruikt, zoals schadecoëfficiënten. Deze geven aan
welk deel van een waarde van wat verloren gaat bij
een overstromings. Dit hangt sterk af van de over-
stromingsdiepte, Of een huis één meter of drie
meter onder water staat maakt erg veel uit voor de
schade. We hebben aangenomen dat een dijkring
volloopt tot aan het niveau van de laagste dijk. De
Betuwe bijvoorbeeld, ljikt een schuine badkuip.
Waar de dijk ook kapot gaat, het water zal zich
verzamelen in het laagste gedeelte. Maar het kan
natuurlijk niet hoger komen dan het niveau van de
laagste dijk. Als je dan gaat kijken wat de materiële
schade in zo'n geval is, hangt het er vanaf hoe
pessimistisch je bent. Als je zegt: "Alleen de Betuwe
overstroomt", ligt dit in de orde van vijftien miljard
gulden. Als je alle dijkringen langs de Ilssel, de
Benedenrijn, de Maas en de Waal neemt, kom je op
tachtig miljard gulden. Een redelijk scenario lijkt
dat er drie gebieden onderlopen, één langs de
Maas, één langs de Waal en één langs de IJssel."
Die zijn in principe onafhankelijk, dus dat kan. Dan
kom je in de orde van vijftig miljard gulden. In dit
soort bedragen zit ook een redelijk grote
onzekerheid. Op basis van deze schade kun je
zeggen: "Wat is dan, economisch gezien, het
optimum?" In de eerste plaats moet je dan de
schadeverwachting van de toekomst kapitaliseren via
een verdiscontering volgens de formule CW =
p.sj(r-g). CW is de contante waarde, P is de kans,
S is de schade, r is het disconto-percentage, g is de
economische groei in absolute zin.

Aan de andere kant kun je kijken naar de kosten
van dijkversterking. We hebben schattingen gemaakt
van die kosten. We hebben drie punten bepaald:
1/1250, 1/500 en 1/200. Door extrapolatie van deze
kostenrelatie en door bepaling van het minimam
van de som van overstromingsscbade en kosten van
dijkversterking, kom je uit op een kans van onge-
veer 104 per jaar. Dit zou economisch gezien
optimaal zijn. In ieder geval dnidelijk veiliger dan
de huidige norm van 1/1250 per jaar.
Wat zijn nu de factoren die een rol spelen bij de
normstelling? Ten eerste: Wat is het effect als je
aan die norm gaat sleutelen? Stel dat je de norm
verlaagt. Hierdoor hoeft er minder dijk te worden
versterkt. De schade door overstroming neemt toe.
Dit kun je zien in onderstaande tabel.
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..•...

l/P (jaar) 1250 500 200

Lengte te versterken dijken (km) 370 320 270
Persoonlijk risico R 2,5 R 6,25R
Behoud LNC~waarden (%) 15 19 84
()verstroming-sçha~e. (CW in Mf) 1400 3300 7600
Kosten dijkverstet:king' (Mf) 870 110 640

••••

Hieruit kunje een <l<!intalcondusiestrekken:

-Als de overschrijdiJ:igskansgroter wordt, neemt het
aantal· kîlQmeters te.yersterken dijk. af.
- Het persoonlijkri$îco is. niet. goed in te schatten
maar ..stijgt natu~lijk wel bij toenemende
overschrijdingskans,
• PeLNC-wa.arden(l"andschap, Natuur en Cultuur)
zijn ..belangrijk, •.·.~aar ..deze .veranderen •..•nipt
spectaculair. ais je4ijken minder veilig maakt. pc
dijken worden iets minder hoog (men .moet denken
aaneen vedagingval't25 à45 centimeter) en breed,
maar de effecten zijnreiatiefgering.
Het vedagenvan <liyveiligbeidsnormheeft dus niet
zoveel effect op hetbeh()lldvan die waarden •
.,De.gekapita1iseerdC;:.overstromingsschadeneemttoe
met het verla,gen van de norm.
De kosten van dijk~sterkingnemen iets af.

De . commissie Boedien heeft al deze factoren
meegewogen· en geçondudeerd dat. voor •het gebied
als.geheel de norJ,rtvan ..1/1250 gehandbaafd moet
blijven, maar. dat. v()Orbepaalde. gebieden waarbij
het risico kleiner is .(de· .overstromingsdiepte .is
kleiner of je kunt gemakkelijker wegkomen) de
norm op l/500perjaar gesteld kan wordell.
In het· .•Regeringsstandwnt .is .he.teerste.punt
overgenomen en in net .tweede geval is dat beperkt
tot de linkeroever van de Ussel. De Tweede Kamer
heeft dit overgen~en, •in die zin dat m.enheta~
de regi<Joverwilmten. ()1n·()verdie nOrmte praten.
De provinde,dewaterscha.ppen op de linkeroever
\'an de IJssel en he(Rijkllloetennog met elkaar in
discussie of het welzinnig is om de norm voor dat
gebied lager te. stellen. .

Uit dit korte .overzicht kunnen
conclusies trekken:
-Eea .'.sçhatting .:van het 'persoonlijk nSlCO door
ovetst:rominginhet .rivierengebied is n~t· goed
mogelijk.
-De normstelling voor rivierdijken heeft tot nu toe

voornamelijk intuïtief. plaatsgevonden, met
uiteindelijk bet parlementals\)e,slisser,
- Er. is op dit moment. voor rivierdijken~eengoed
verband met de VROM normen teleggell,De
dijken voldoen in .ieder geval. niet. aan de recht-
streekse toepassing.· van. de . normen .••Het. is
waarschijn1ij~ook niet de bedoeling geweest .omdie
n01'1llenop alle.gebieden zo ..toe te passen,
-Waar nog wel.onderzoek na;:u••plaats zou kunnen
vinden is. vermindering ..van het . risico.
Onderme~r ..•door het .:bepalen . van .••kwetsbare
gebieden en. het opstellen. van goede plannen .v()Or
deze gebieden om hetrisioo te.verminderen. In het
kader •.van .deruûntelijke ordening .zou •men .geen
nieuwbouwwijken moe~n. aanieggenop. plaatsen
waar de overstromingsdiepte het grootst is.

Uiteen enquête uitgevoerd inopdracbt vaJ:ide Unie
van W<l;terscbappen.bliii\t dat burgers AU bedrijven
zich slecht bewust zijn van de gevaren die ze lopen.
Als je .•aan. de mensen, die. in de meest .risicovolle
gebieden(P= 1/50) wOnen vraagt of ze zich daar
veilig voelen ..zegt Jachtig. procent van wetOok. de
bedrijven vinden dat het best veilig genoeg is. Als je
economisch uitrekent wat ..•een overschrijdingskans
van 1/100 of 1/50 betekent kom je echter tot de
con~e .dat de. waarde van ..bedrijven in. zo'n
gebiedtientaUen procenten lager ligt .ats..in. een wel
veilig gebied . Je kunt .ie.ook niet voor overstro-
Illingsschade verzekeren. Bedrijyenlijken ••zich.dus
minder bewus,tvall.dekeuze "all ..een
vestigingsplaats, als ze besluiten zicb ergens in de
Betu\'ile.:of ergens buiten. bet . rivierengebied te
vestigen.
Hiert,ij wou ik het laten, Bedankt voor uw aandacbt.
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Promoting Safety in the on Industry

Iatroductloa

The size of theproblem

Safety in the oir industry is a problematic subject,
because there is no single, coherent activity that
can be labelled 'oil industry', Instead there is a
huge variety of activities, ranging from seismie
exploration in rain forests, drilling in desert
conditions, offshore produetion, shipment across
the oceans, refinement in densely populated areas,
manufacture ofhighly poisonous substances, and
transportation of theend products throughout the
entire world, In this long chain of activities we
encounter almost any type of safety problem that
has ever been considered in ether contexts.
Promoting safety in the oil industry means
promoting safety at large. Why, then, did the
Society select this topic?

I can think of a few reasons. One is that
accidents, when they occur, are explicitly
associated to their industrial context. The
grounding of a tanker on the Seottish coast is an
accident of the oil industry, not an accident of the
shipbuilding industry, or of the merchant marine.
Even less is it considered to be an accident of
human behaviour, orergonomics. Another reason
is that responsibility for enacting a safety program
resides in the organisation that deploys the
aetivity, even when it appears to be a
responsibility that spreads across all forms of
human behaviour. Oil companies are expected to
have a safety poliey that covers all possible forms
of error, including human error; and naturally the
Ergoaemies Society is interested in what such a
wide-ranging program may consist of.

On the precisely because such a
program must relare to almest all forms
of human we have initially refused to
engage in a daunting task; we
proposed to look at areas, such as
helicopter flying the designs of large control
panels. But SheU, the major sponsor of the

research reported here, insisted, They offered
access to all safety-related information of such a
large company, and the further offer to use the
organisation as a world-wide testbed, was
irresistible; as a result we do now believe that a
general program for the promotion of safety is
possible and even preferabie above more narrow
approaches. The only restrietion is that thusfar the
actual test of our program has been limited to
upstream operations in the oil industry, 1

This paper is mostly about our approach to the
problem, our successes and failures, and the
outlook on applications, Our program is called
TRIPOD for na obvious reason, but it is a good
ergonomie principle to give concrete names to
abstract ideas,

The Generalized Accident Scenario

Our first step was to abstract from those features
in accident scenarios that make the various
operations so different Traffic accidents are
related to cars and roads; accidents in a refinery
may be due to complex ehemical interactions or
to the design of control panels. We are interested
in those aspeets that unite cars and contra! panels,
chemical processes and the flow of traffic, To that
purpose we need a generalized model, that
describes a scenario for the occurrence of all
accidents, irrespective of thdr specific setting. Our
generalized scenario contains six stages, from root
causes to accidents, which I will discuss in the
reverse order.

At the end of the scenario there is the accident,
the unwanted destructien of Iife and property, I
will not gi'le a precise definition, althongh it
makes a difference whether, in the Piper Alpha
disaster , you consider the first explosion the
event that must prevented, or the massive loss
of life that oceurred afterwards, mainly in the
rescue operation, Aceidents are always preeeded
by human behaviour that eonstitnted a necessary
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condition, Becauseofjts unwaated ceeseqeenees
we call this behavioer an unsafe act, although
most of the times the.aetor did not, and could not
know that bis action was the essential step
towards disaster . In· between unsafe acts and
aecidents we have the failure of system defenees.
Many roads to disaster are blocked by the
planners and designt;rs ofthe operatiou, because
they anticipated the9cçurrenceof a wide range of
unsafe acts. Thispr9cessof anticipation is of
course. funited, be,*use ..haraan behaviour is
infmitely variable, \Vlijleresources to be spent at
increased safety are~ntially Iimited, Whenever
unsefe acts coinci~with ..a .missing. link ina
system's defence, Wlthavean accident.

Unsafe actsand m~ing. system defences are very
mueh in the realmof1oca1 differences; they differ
hetween car accideàts and refinery explosions.
Therefore they are.notgoodtargets for a general
safety program, evetl:though, logicaily, they are
thedirect .causes.':çfaccidents .. Safety .programs
directed at unsareaptsand. system defeàces are
bound to proposeçmes of a limited scope, and
worse, to propose eures of the symptoms .rather
than of the discase. FOT iástanee, if I drive too
fast, so that I canU()tstopintimefor a crossing
pedestrian, one may decide to imposé speed
limits, or add anexttaprQtection to tbe outntof
pedestfÎans. But th~pedestrian helmet wil!.not
always help, and spe~d limits are esceeded all the
time. The underlyifl~problen:lseems to he that
car drivers have l'~ns for speeding;.once.these
reasoes have comeinto existence, speed Iimits
and protective devi~s are invain ..It is tbe. earlier
shaekle in the .chain ...that .must he removed.
Unsafe acts are pr~ceded. by .ressons, motives,
expectations,plans,waysof reasoning, which
together. are. labellrd psyehoiogicalJ}rçcursors.
The .exclusion oftb.espffi"~!.lrSOrs .•may .he •more
effective.than the forbid~of their hehavioural
consequeaees, A goodexample of a pre(:urgor is
haste, People may do the weirdest tbings in order
to save a few mmutes; they ma}' risk .tbeir 0wn lire
to he On time foratn~ting.of smalIJmp<)t1ance.
But baste. is, mturn, not au .autonomoos
phen.0tnenon; it idike.mostprecursorselieitedby
enVÏfonmentalc0nditÎ<ms. Tbe speedingmotorist
was possibly influen,ced by the traftk jam .afew
miles back, or by tbe ••annoyance of a ..lon~.series
of traffle lights..•E.n.vironmental conditions that
cause thepsychol~çalprecursors of unsafe acts
are called latent-failures. In an industrial

environment latent faihires are in principle under
tbe control of management. They arequite often
created through deliberate decisions; not decisioas
to have failures, but decisions thatcreate failares
as side .effects. .Insome situations the latent
failures stem from extraneous influences, sneh as
elimate and landscape, but the acceptaace of such
conditions, and the insufficient cempensatloa of
their effects, are still consequences of corporate
decisions. In this way the chain emerges that is
shown in Figure 1. Conscious decisionscreate tbe
latent failures that give rise to wrong reasons,
ideas and plans. Theresulting hehaviour is tbe
unsafe. act tbat, in coincidencewith a missing
defeaee, produces the accident.. A detailed
discussion of the six stages in .the generalized
accident scenario is. preseated by .•Wagenaar,
Hudsen, & Reasen (1990); which allows me to
restriet thé present discussion tooae.stage only:
latent failures.

Figure 1 The Generalized Accident Scenario

Latent faiIures

Latent fàilures are those aspects of the work
environment. . tbat elicit the psychological
precursors of uasafe acts. They are not called
'latent' becaese theyare invisible:on the contrary,
they arequite visible, long befere tbe .accident
ocenrs, What is latent about tbem is tbeir
error-generatingcapacity. Fodnstan~,a deadline
to he met. by amaintenance tnall onan. offshore
platform. is weU-kn0WIl.in .a~vatlce.• :sut corner
cutting .becanse of such deadlines may remain
invisible for aiongtime,tiUa missingpressure
rellef valve eauses an explosion. The deadline, or
the lack of control of its .oonsequences, is. the
iateilterror. Tbe existenceofdeadlines is auseful
examp1e, becallSe it illustrates the generality of
problemsat this stage of thegeneralized accident
scenario, Deadlines cause traffic accidents, when
someone.· wants to he on. tiJ.ne for a meeting;
deadlines also eause explosions,. when a
maiatenanee operator wants to finish bis job
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befere rhe ne~helicopter leaves the platform.
Deadlines exi$tin all actlvities in the oil industry,
and an analyslsof deadlines may reveal that some
are unnecessary, that some are likely to cause
haste and violations of procedures, and that the
consequencesmay he disastrous. Deadline
analysis, thea; is a safety tooi at the level of latent
failures, that abstracts from the enormous
diversity ofum;afe acts immediately preceding
accidents,

After many years of research on accidents, our
researchgroupllas arrived ata classifiçation of 11
types of Jatentfailures. We call them General
FailureT~sQrGFfs (the onlyabbreviation that
I wiUuse).The distinction is supported by the
resnlts .reporte.d below, which dernonstrate that
the frequenci~of occurrenee of failures in the 11
classes . are .ess.entially independent. But the
heuristic. value of •the elassificatioejs more
important thall the statistica! justification: the
c1assificationslllllulates a wide-rangeanalysis of
all these <lSpectsof the working environment that
may elicit· preçnrsors of unsafeacts, Additionally
the c1assificadoll is justified by the faet that
problemsineaeh of the 11 areas require entirely
different preventative actions,

The 11GFTsare:

- Hardware
- Design
- Maintenancç management
- Operatingprocedures
- ErroN~nforeing conditions
- Housekeeping
- Incompatiblegoals
- Communkadon
- Organisation
- Training
- Defenc:;e.managernent

Most of thesetertJ:as·· are .self-explanatory, but a
few need some detailing. By Procedures we mean
the absence of procedures; the présence of
incorrect, .unnecessary, or clumsy procedures;
unfamiliarity with procedures, or wrong
understanding; and the habitua] but not corrected
viclatien of procedures, Error- enforcing
conditions working conditions . that
mercase human error -:Examples
are: uncJq>erience<l, extreme elimatic
conditions, low signal-to- noise ratios.

Incornpatible goals refers to the condition that a
company's natural .iacompatibilities (such as
between safety and economy) are Ieft to be
resolved .at a too low level in the organisation,
where it is likely that the ohosen compromise
disfaveurs safety; Defence management refers to
the absence of a structured analysis of the system
defences that are needed and maybe the lack of
such defences once ideatified,

The general idea of the TRIPOD metbod is to
construct a Failure State Profile, which represents,
by means of bar graphs, to. what exteat each of
the GFTs eau be expected to contribute to
future accidents.AGFf that scores highindicates
a basic flaw in the company's approach to safety.
It may mean, for instanee, that a platform is too
old to. be safe, or that there is a prolifcration of
unworkable and conflicting procedures, or thata
country cannot provide a sufficient number of
well-trained junior or senior staff. Examples
presenred below win further the understanding of
high-secring GFTs.

Reaetive Fallure State Profiling

Failure state profiling is done in two modes:
reactive and proactive. The reactive mode is a
struetured kind of accident investigation, which
relates the occurrence of a single accident or set
of accideats, to the latent failures that elièited the
unsafe acts. As an example I win use a release of
coádensate (au explosive gas) in a satellite gas
production unit. The condensate pervaded the
living quarters of the crew. A spark or match
would have caused au explosion, potentially as
bad as tbe one on Piper Alpha, Fortunately this
did not happen, becanse the. gas was detected by
an employee, and a.ppropriate measures were
taken on time. But .stilltbe. analysis rèvèaled a
nnmber of basic problerns that exceeded the
limited context of the accident.

The scenario started two years befere the
incident, .when a retaining ring was reported to he
missing aftel' rnaintenance. It wasass~med that
thering was lostduring transport, but in fact. it
had entered the system. It got jamrncdiua bend
of a pipe, where it caused an increased flow. Tbc
gas conrained sand, which in combination vvith the
strengflow eroded. thepipe. Wall-fhiekness· was.
measured regulady thr()ughout .thc plant, bnt
when the extreme erosion was discovered it was
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believedthattbe measurement was in error. 'Ibe
bend was listed forelose. inspection at the next
shutdown, but thisinspection was omitted, The
failure state profile ••for this single incident is
presentèd in Figure2.

...
f

Ë
~

figure .2 .Failure State .Prafde based on the
analysis of a gas release incident

The profile contaius64 latent faihrres, each of
them necessary conditions for the occurrence of
the incident. The GFi's that score high are
procedures, error-enforcing conditións,
communication, and defence planning. 1 present
the following observations, just to elucidate a tew
of the problems.

ProcedWes:
Written procedures . . uot adapted· to

significant changes in system pressure;
- There was no dear norm for the allowable
amount of sand· production.;
- There was n.<).procedure for recovery of lost
material;
- There was ao tule requiring the supervisor to
stay in therontro! f()Om; as aresuit he left .his
post for .:inspecti01l.(}f the .nnit, ••renderin~ .the
remaining .inexperit;nced crew totaUy helpless.

Errorenforcins conditions:
There was too much maintenanee for the

limited sta.ff;
- Thealarm. panelproduced. Wo many alarms,
which lowered thesignal-to-tlOise ratio;
- The gas leak aIa~ was switched off because of
frequent false alarms.

CommuniCation:
- The inspecti(jn dePartment did not know that a
test train was used for· production;

The central control room monitoring the

satellite diséovered the leakage,· .but did· not
consider it their task to alarm the satellite crew;
- The incident was not irnmediatelyreported,
because there were no casaalties.

Defence llianning:
The ventilatioe systemdid not bavegas

detectors;
- The escape equipment was off-staudard;
- The [we crew entered the process area without
breathing equipment.

One should not misread this rather daunting list:
GFTs of·thïs natareaad in these large num.bers
can aiways be Ieuad in organisations dealingwith
such cOOlplexoperations,provided that onedigs
deepenough. In fact the operation in.whicl1 this
near-aeëidënt ocearred bas anexceUentsafety
record. Itis' not even dear thatevery latent· error
canbe.ór &houidbe, mended;' Fol:' i.nstance,the
search for -á missing·· part may involve.··the
completedismounting of the unit, wmch pr(jbahly
incurs anevea higher risk. Measurementsof waU-
tmckness·and inspections ·duringovethan.lperiods
are quite sensible a!ternatives to au. emaustive
seareh; provided iliat they· areperlormed
according to plan. On the öther hand, the analysis
revealed a snfficieat number of problems tbat
allow some preventative actioa in.the organisation
at large. It may be somewhat of a surprise that
one incident produces recommesdatioás for .a
whole erganisatioa. But it should be realised iliaf
the uaccvered latent failuresareaIready remote
from the incidental stage in the .scenario; for
instance, problems witb the .updating of
procedures have a genera! impact, thatwillcause
many more incidents or accidents. Likewiseitis
obvious that a mass of latent failureswithin· the
same type must mean that a companymayprofit
from a fundamental reeonsideraticn of thataspect
of the operation, Thehigh·· .incidence •(jf
procedure-related failures means that the
company shouId m.ake··a ·strnctnredeffort •in the
procedure area.

Suggestions to this eompaay's management
induded:

- Setting up a routine for revision of procedures
after significant·changes in .system specifications;
- Analysis of W'ork1öadof maintenance crews;
- Improvement .of commumcatwnbetween fhe
centralcontrol' room and the satellite proouction
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units;
Close iaspeetien of emergency and escape

procedures.

These actions shoeld not oaly be direeted at the
one satellite involved in the incident, but at the
entire gas production operation, because it is most
likely that the same latent failures have pervaded
the other sectieàs.

At this point 1t .:may he useful to contrast our
recommendatleas with some other measures, that
aim at preventillg accidentsin a later stage of the
scenario. At.thclevel of psychological precursors
there is little tobe done, Once the procedures are
unsuitable, wotkload toohigh, communication
lacking, and defences enissing, it is rather
likely that theoperators will feel a need to
improvise, te cut corners, to guess what is
happening, and to act on impulse. These feelings
can be prevented from turning into unsafe acts,
but it will not be easy, One may encourage the
strict obedience to procedures through
indoctrination programs, supervision. incentives,
etc. One may eenvince operators that precision is
more importanfthan meeting deadlines, and that
action should<always be based on accurate
informatien, Such safety programs place much of
the responsibili~y in the hands of the operators,
which seems somewbat unfair if the latent failures
abonnd. The real argument is not about fairness,
however, butabout cost effectiveness. It is
probably noteffacient te try to influence unsafe
acts, when they are elicited or even enforced by
the existing work conditions. Recommendations
based on the analysis of GFfs, on the other hand,
are invaria.blydirected at· the higher level in tbc
organisation,wnere.work ceaditions are designed
and coatrelled, The. focus on these levels in the
organisation fQÜows directly from ourgoal, which
is to devise a safety strategy for an entire industry.

Proacttve Failure State· Profiling

The proactive mode of the TRIPOD program is
in essence a metbod for prediering the causal
strueture of. future aecidents, onthe basis of
already visiblesymptoms. The symptoms are
collected by means· of a carefully construeted
diagnostie •toot Thc procedure. is not unlike a
psychological test. such as usedfor the predietien
of school sueeess, The battery of a test for school

success contains items ordered in subtests that
measure such diverse dimensions as memory
skills, verbal development, imagery, logical
reasoning, The items are first selected on the
basis of the test constructor's intuitioes, hut
retained purely on the basis of theirpredictive
value, which is determined hy means of a large
test- (or norm-) group, The relationship between
test items and the prediered success criterion is
probabilistic; a bad memory is notcertain to
cause failure, but does make failure more likely,
Through the aggregation of items that all
contribete some likelihood, the total predietien
may become quite reliable, though still not fulIy
determined. In the same manner we have
designed 11 accident predietien tests: oae test for
each GFT. The tests predict the likelihoed that a
GFT will contribute to future accidents. The items
in each test were first introduced on tbc basis of
our own intuitioas, but retained only after caretul
evaluation and validatioa, Here are a few
examples. The sudden failure of a teehuical
device, which is a hardware problem, is probably
predicted by an excessive repair rate. A sudden
removal of experienced staff is probably an
indicator of error-enforcing conditions, A
controversy between own staffand contractor staff
may indicate that there will he failures in the
commuaication,

The construction of aa accident predierion test
involves the following steps:

- Generation of test items;
- Validatien and adjustment;
- Field testing;
- Implementation in the entire company.

The TRIPOD program for proactive profiling bas
taken all these steps and isnow in tbc stage of
company-wide implementation; tbc remalnder of
this paper is devoted toa short description of our
tactics and experiences in this exercise.

Generation of test items

Dur first step was tomake ourselves acqnainted
with various areas in the upstream industry:
seismie exploratioa, driUing, coestruction,
maiarenance, etc. Typically, we observed an
activity for about four weeks, The locatioa eould
he anywhere in the world, from the aretic seas to
deserts and raio forests, The observers
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participated as·mûcll as possible in the aetivities,
and kept extensivediaries. From these- diaries
long lists of possîbresymptoms were abstraeted,
which were subsequentlydiscussedwith people at
various levels in theorganisation.The·items were
phrased into simpleYesfNo/?'!questions, rdating
to faets that •are supposedly. kn.own at the shop
floer of the operatïón. Many items were dropped
in the proeess, ooeausetheywere clearly not
safety rélated, not translatabie into .simple
questions; or toofarremoved from shop floor
experienee. Anexample of a test item that
survived this selection preeess is ."Is •more than
25%of·the crew·inthefirstor last·week ·oftheir
shift?";··a yes indîêates the presenceofan
error-enforcing. c()lldition, as it· is ·ktiown that
more accidentshappen in thefirst aád last weeks
of a three- month· shift.

In later stages of theprojett thegenerationof test
items was oonsiderably simplified. The first step
was the transitionftom participant. ebservatioa to
directed interviews.Specialists in the field were
selected, who frrstprodueed·a five-pointrating for
each .of the n·GFTs. 'rhea they were asked to
give reasens for ·their .ratings; what wasgood or
bad in the: 11 areas/The· indicators ·produced in
this manner wereeolleeted in· a .large ·data base,
whieh was screened by the operation's
management for problems with respect to content
or phrasing. Tbe ~ntial· criteria were thatlest
items should he relevant and seen tobe relevant;
at the same time they should not be so serieus
that one answer would aeeessitate immediate
action. For instanee. theabsénee of asub-sarface
shut -down valve is toe important to serve as an
indicator of a moresenom problem,

A further step was 10 let lest items be .generated
in syndicate groupsofexperts. Tbere were three
modes. Tbe first mode·· iscaUed 'Guided
Syndicate'. Experts are •••placed togetberin a
working groep, ·andtbeTRlPOD'-philosophy is
explained. Then the groep is asked to first define
an 'ideal world' towork in,andsl1bsequently to
list all these ways. in whieh their actua! working
enwonmentdiffemfromthisideldWorld. These
syndicatesweregllÎded by a facilitatof ftom.· our
research pool;hencethename.· Later itwas found
that facilitators couldhefoundamong the experts
in the syndicale·· gröups,wbich ··resultedin the
'Unguided ·Syndid\tes'.·The ·aûvantageis· that
ownersbip of theoutcome is increased, and that

the trained facilitators may later serve as focal
points for theimplementation. 'Fhe syndicates now
run with the general help of a software program
and the whole process is called DELTA (agmn for
no goed reason; the basis of a tripod hasthe
shapeof a Greekletter.delta).

Tbe faet that we .have .used se manydifferent
modes of item generation may 1001< a .:bit
confusing, espeeially because as a consequence the
successive test versioes .can he supposed to vary
widely .: In fact the differences werequitesmall;
the evoletioa of thegeneration .process. was a
matter. of efficiency, not·. ofquality. There are
severalexplanations forthis. One is theeffectof
sheeraumbers, Figure 3 shows. theprodl1ctionof
test items in a drilling site; witha minimuro of
120 items per GFT it is not veryh'kely that
entirelydisjane; .sets are produced.ia .the various
modes.

fpe 3 Number State. Profile based on the
analysis of a gas release incident

A secend.reasen is the use ofa 'generïc checklist';
for eaeh of the GFTstnere is a .list of topicsthat
shouldbe covered,irrespective ofthe precisearea
ofapplication. example, the GFT
'errot.;enforcing •.conditmns'shonld. deal with
factors as dimate, experieeee, fatigue, false
alarms, etc. Tbe interviewers and facilitators know
the generio list andare instruáed toask specific
qaestioas if some of the factors are insufficiently
coveredin tbe item set.

An importantquestion is· when aD itero deserves
a negative·orpositive.score~.Tbetest item ~As a
resulrof yom job, have you worked 48 bours
eontinuol1s1y?" ·oontains .the .·~iterion value .··'48
bours\which is.entèred, by the experts .: Itisnot
obvioas that48 is tbebest.number, butsince it is
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the criterion bywhich theexperts want te evaluate
their own operatioa, it is probably wise to keep it
for á while. may be a tendency lo adept
rather lenient criteria, but that needs amendment
only if the test a floor effect. Inspeetion of
profiles to he demonstratea that such
floer effects were never obtained. On the ether
hand it appeared that the free choke of such
criteria stin1u~ateijquite useful discussions,
Probably sUc~<discussions would not have
occurred if.weasresearchers had imposed our
own criteria, fQ~instaace basedon .the literature
about effects of prolonged werking hours. In
many instaaces •explicit criteria were absent, so
that itemgeneration worked as a stimulator of
awareaess in quite crudalareas,

Still anotheraspeet of item generation .is that the
true situationmust be. known through .auditable
records. The effect is that these to whom the test
will be administèred realise that eheating will not
help. If such records do not exist, another weak
spot is diseoveted througb' the process of item
generation.:howean one hope to manage safety
without a proper record. of these influenees. that
endanger it?

The aetualtestsadministered to therespondents
contain random samples of test items,typieally 20
for eaeh GFt. Whishas the advantage of redneing
the time needed forcompletionof the test,and it
enables tbe. construction of many·parallel tests
that do not ..•have any· items in common. The
disadvantage is, of course, that tests may beoome
less valid when the small number of items leads to
one-sided versions, Originally we starred out with
ten items per GFT. That number appeared to he
too small; twenty seems to be the best
eompromise .•One way to determiae ..•the; right
number is toeompareprofiles obtainedwith
different .:parallel tests. Figure 4 .show$ .s~cha
eomparisonhetween parallel. tests. obtained in the
merchantmarine,

4,
a SYfj(lpt,oms.but need .fer
eures ..Ull!derlyiingdiscase. Aretest.· ofthe
same symptomsmay enecsragea strategy at the

figure 4 Failure State Profile across 30 ships in
the merchant marine, based on the responses
to two parallel lists: list 1 (shaded) and Hst 2
(white)

symptom level, instead of a much broader analysis
of the basic mechanisms that produced so many
symptoms of the same type.

Validation

Reliability was already mentioned in tbeprevious
sectien. Different types of reliability were
measured;

- Same people, responding to parallel tests;
- Different people, reaponding to the same test;
- Different people, responding to parallel tests.

Pigure 4 is an example of the third type of
reliability measuremeat. The ether two types are
illnstrated in Table l.and Table 2. Tooipushers,
meationèd inthesetables, are thesupervisory
operators appointed by the drillingcontractor.
Drilling supervisors have a quite similar
responsibility •••.•but are .provided ..by. the oll
company, •.Managers were.. drilling ...spedalists
situatedin the .centraloffice, responsible.for the
management of drilling operations •in genera!.
For a psychological test these corre1ations are
quite satisfacrory, A high degree of reliability is of
course the neeessary condition for the
interpretationof differences witbin. and hetween
profiles; ...without reliable ...measurement. sueh
differencesare too easily attributed to chance
fluetuations.
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different positions in the organisations.Table 1
Correlations between results obtained with two
parallel tests in a drilling operation.

Respondents Corr. between tests

Tooipushers
Drilling supervisors
Management

.71

.95

.77

All respondents .88

Table 2
Correlations between results obtained in three
graups of responderus in Cl drilling operation; across
two parallel tests. '

Drilling supervisors Tooipushers

Tooipushers .77

Management .75 .62

Some examples of feilure state profiles reflectiag
the test reliability mel.ltionedabove arepresented
in Figures 5and6.

figure 5 FailureS:táteProfdes ohwogroups of
people .worki~ ••.on the same .rigs ..and
respondiag .tothe .same. tests: .,...Drilling
Supervisors (shaded) alld Toë] Pushers (White)

15 made 'berweén
answeringtbe

ssme rigs. The
two grOllpS gave

almest identical replies, irrespectiveof· their

IJ ~ ·1'
i 11')1 1 i!,. ,!i 'j

I. .i. ..1",. I.''J JI ••'
H HIpU u .,1

ftgUre 6 Fáilure StateProfiles of threegroups
of construction workers worldng on the same
sites and respoading to the same tests:
employed by the parant' company (shaded) and
by l:Wo contractors (White and black)

Figure 6 represems GFTs at aconstruction site,
judged byemployees trom the oll cempeny; and
from two ieomracter .eoeapanies. Here 'more
substantial differences are observed, althougb,it
should he noted that the major differeace is in the
overall ··levels,not 'in' the rank .ordering ..of the
GFI's: organisation ranks highest for áll· three
groups,and procedures is second. Thîs.means tbat
these two eaa he reliably identifiedas the areas
peroeieed as: ·'most'problematk; whether .this
perception is :correct is not aquestion of
reliability, but 'of validiiy, whichwill he discnssed
below,

Lookiag at differences among the replies of
individuals •er groups is not only done as a' check
upon· ,reliability, .but' also as an exereise: that is
usefulon'itsown. lf two ·employees, working in
back-ttrback ,·positions, •responddifferently to
factual'questions,· theu either thephrasingof tbe
questiees is wrong, or the employees areunaware
of some things tbat are going on. Usuálly the
secend explanation is the 'correct. one: after
discussions of thedifferences the parties agree
that there only ene eerreet answer '.to the
question ..Of cOUrsetbere are also differences that
reflectsometbmg morefundamental· tban lack of
understanding.'Figure6 revealstbe ooefact tbat
onecontractor has fewerproblems witbhardware,
housekeeping, organisation, anddefences,simply
because theoperatiou .is better orga.nised. The
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establishment of such differences is quite useful,
because it may he nsed to help the eompany that
experiences more problems.

An interestingcomparison is obtained when the
tests are admimstered at various levels of the
organisatioa, such as the drilling site versus far
away shore-baSed offices. This is illustrated in
Figure 7, whidlreveals a remarkable agreement
about the symptoms.

-

HW D-E \l Kt: 10 OK CO TR Of

figure 7 Failure State Profiles of twogroups of
employees iávolved in drilling operations: rig
site employees (shaded) and management
(white)

This does not ;.;mean thet the office people can
easily diagnosewhich of 'the 11 GFTs are in the
area of greatest concern, because the relationship
hetween symptoms and disease may not he
obvious, Such an effect is nicely illustrated in
Figure 8, which compares actaal test results in a
production operation to the subjectivo predictions
of the scores, made prior to administration of the
tests.

It is seen that the subjective profile may differ
substantially from· the test profile, even though the
employees have no difficulty in answering the
questions reliably, which means that they agree
about the symptoms.

n
i I

i

\f\j

figure 8 Failure State Profiles in a produetion
plant, based on TRIPOD questionnaires
(shaded) and subjective predictions of the
outcome by management (white)

Table 3
Validity of failure state profiles as predietors of
accident scenarios in North Sea Platjorms.

Subj.test Obj.test GFTs in
10

profûe profile accidents

Objeetive
test profile .97

GFTsin 10
aceidents .70 .62

# of accideats .80 .73 .92
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Table 4.
Short deseripüon of field tests

Environment Activity

1. North Sea Production

2. Desert Drilling

3. Tropical Sea Drilling
Marine Transport
Engineering

4. Aretic Production
Maintenance
FieldOffiee
Drilling

5. Desert Drilling
Operatiens
Engineering

6. North Sea Drilling
Marine Transport
Heliropters

Even more important than reliability is validity:
the close corresponden<:e.betweena profile and
the true state of affairs. IdeaUy, provided that
there is no interfering int1uenee, the profile should
accurately prediet the causal structure of future
accident seenarios, such as reflected in the
reaetive profiles of future accideats, But there are
some obstacles that stand. in the way of finding
such a perfect relstionship. One is that with a less
than ideal reliability, validity eaneot he. :maxima!.
The statistical relationship is given by the formule:

Maximum Validity =:
0.5 (1 + ,; 2 * Reliahility - 1) (1)

For a reliability of .80 (cf. Table 1) this means
that the maximum validity is around .90 . Another
obstacle is that the time period hetween the
production of a profde and the accumulation of a
sufficient number of accidents scenarios, is never
left unused, Many safety-related measures will he
taken, hopduHy based on the profiles, but
definitely not unrelated to issues addressed in the
profiles. Hence thc relationship hetween
predietien and o~!tcome is coueteraeted by the
very attesnpt to the operatioa more safe.

The more the profile led to successful safety
measures, the more theparadoxical coaelusioa
would be that the profile was wrong. Therefore
we have resorted to a techniqne in which faiture
state profiles areeompared to the outcomes of
reactiee analyses of accidents tbatbaveoccurred
in thereceat past. This kind .of'postdiction' .can
he assumed to solve the prohlem omypartly,
beeansethe periodbetween the accideats and the
measurement of profiles was again used for
iraprovement of safety, though not direetly on the
basis of: the profiles. Thus our valklation
technique is bound to underestimate tbe true
validityof profiles. Some correlations found in this
way are presenred in Table 3 (from Hudson,
Groeneweg, Reason, Wagenaar, Van de Meeren,
& Visser; 1992).

In this table four types of profiles are correlated,
The objective profde measmed by means of the
test. items;tbe subjeetive predietions of the
outcomes .by the same respoedeats; thé pro6les
obtained through the reactive analysis of 10
accidents;and tliè. profrles .•reflecting the .llumber
ofaceideats.in wmchtbevarious GFI'soccurred.
In all cases.tbe.correlations are significant. at tbe
5% level or below, Given the probiems exposed
above, and the maximum of about .90, the
obtained correlations are quite aeceptable, and as
high as may be expected from any psychological
test.. Therefore we.· conclude that failure state
profdesare ..valid predictors offhe nature of
futme accidests.

Vanous f()fDls of theprofiling technique were
tried out in arather large range of çountries and
activities. An overview is presented in Table 4.

The, goals of the successive. tests was 10 obtain a
metbod that is easyto use,produces vaiid results,
isaccepted at the various levels of the
organisatioa, and, above all, leads. to ..effective
changes. I can only touch upon these four issues,
even though the fmal success of om enterprise
rests critically npon the attainment of these quite
pragmatic objectives,

Theease of administration is reflected in a
number of ways: hours needed for the
construction and administration of the test;
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finaneial resources aeededrresponse rate; number
of questiensvsanswered witb "don't know".
TypicaUy,afterintroduction of theDELTA
softwarepackagesupporting test coastmetioa and
administration,the implementation consistsof the
following steps:

- Introduetion of TRIPOD to the management
board {a fewnoUts};
- Training. of facilitators {two days, preferably
involving somel0employees);

Indicator·.generation sessions (ten balf-day
sessions, eachin.vo1ving5·10 employees);
- Indicator ..reYiew sessions {one-day sessions,
involving alLpadicipants);
- Management review of test items (one day for
each managerinvolved)
- Test administtation (one hour per respondent;
preferably 5 respondents for one unit, such as a
rig, a snip, am.aintenance unit, a construct ion
site);
- Constructiöuof profiles;
- DiscussionofprofiIes with employees (no extra
time over andabove thenormal safety meetings);
- Discussion ofprofdes. with .management, .and
production öfactionpIans (no extra time over and
above normalmanagement tasks),

The time estiirnilltesare based upon introduetion
in a single such as drilling, construction,
marine transI)ûrt; obviously the estimateamay
vary the activity.

In principle it sàeuld be possible to reduce tae
costs in time and money considerably, by using
test items, or complete tests, produced in similar
exereises, andby automating. test administration
even furtner.liowever, it is our experience that
this is counterproductive up te the point that the
exereise becomes quite meaningless, The
constreetioa ofprofilesis not a goal in itseif; itis
only· a .tooI tohelp eonstructand implement
action plans.Tbe effectiveness ofthe tooldepeads
critically upen the aeceptance by both,
management and werkforce. For that reasoa it is
necessary that the test bas face-valse, which
means thatitmust he seen te touchupon
problems and situations in people's very working
environment. lt>is also necessary that employees
at all. levels havea.n opportulÛty to influence the
generation.·of<test items,·and the translation of
profûes .into ••plans. The approach, whiehis in
principle bottom up rather than top down,

promores improved ownership, at the cost of
some time and money. There is supposedly no
adverse effect on the quality of the test; the very
large number of test items that must be generated
ensure the relative independenee of the individual
contributions,

Theresponse rate was usually high: around 90%
or more in the designated time periods. .Insome
cases the response rate was even over 100%,
because the documents were copied at the test
sites. The proportion of questions answered with
"don't know" varied a bit among the various field
trials. Typically the proportion ranged between 1
and 7 %. Above that leve! one must suspect that
something went wrong in the item generation
stage, or that the respondents were not qualified
at the right level. In one case it was felt necessary
to repeat the screening of test items, because too
many complaints about the difficulty of the
questions were reeeived. Not infrequently
language appeared to he a major obstacle, which
necessitated the translation of questionnaires into
a variety of languages,

Another indication of validity is the acceptance of
profiles as fair descriptions of the state of affairs.
By this I mean that the employees at various
levels in the organisation understand why some of
the GFfs came out high while ethers did not, and
agree that the picture is correct This is not at all
warranted since, as shown in Figure 8, the prior
expectations might differ considerably from the
actual profiles. The differenees between. prior
expectation and accepting the profiles at the end
of the exercise is, of course, that all eoneereed
were involved in the test construction process, se
that the relationship between symptoms and safety
hasbeeome mueR more translucent. In none of
the field trials there bas been a tendency to argue
about theprofdes; theywereaceeptedas .a valid
basis for action. Some understandingmay be
obtained from tbeexamplespresented .•in Figure
9, which presents profiles for three individual
vessels engaged in offshore eonstruetion,

Vessel A is an old one, with clear problems in the
areas of hardware and design. Compeasatiee is
obtaiaed from training, maintenance aad
error-enforcing con<iitions.. VesselBis much
newer, whichmeans that problemswithhardware
and design .aresmall. The major ..issue is
organisatioa, wbich On the new vesselhasbecome
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figure 9 .FailureStateProfiles of· ün"ee •sbips
involved·.inoff~$bore ·.oonstroetion.. Top: oid
ship; middIe:neWship; bottom: reiatively old
ship perfunumgvariable •services

a littte. toe complicated '. Tbere·. is aIso .a goal
eonffict,reflectiugthat toe mueh isexpected of
this new facility; Vessel C$bowsamixture of
problenïs;:" hardware· ····is deteriorating, while
incompatible ·goals··reflect the highly varia.ble

nature of the work confrontmgthis vessel, The
differences amoag the: threeprofiles are nol due
to chance fluctuations, beeause for .eaeh: ene the
agreementamong respeadems was quitehigh.
Thns. theproilles reûeet real differences,. which
are easily associated with the nature of the vessels
and their tasks,

Au even more important test of validityis whether
the ptofdes ·generate newand usefulactionplaus.
This should happen at the profilediscussions. held
with the sta.ff··at all.levels, butespeclallyin·.the
discussions with management,.·. becauseat that
level tbere is controlovertheresources needed te
put plans into action. For us asresearchers it is
eoteasytc judge whether· aetion plaus.are .new
and useful, The only information thatwemay
colteet iswhether such plans are made at all.

Usuallythe three highest scoringGFTs are taken
as the starring point. For instance, in a drilling
eperation the GFTs design, nlaintenance
management, andcommunicationemergedasthe
most prominent. problem. areas, With respect· tn
design it. wasdecided te replace.·theblow~out
preventer .chain. hoistwith an alteroative system
that would requirefewerpeople; In manycases
the rigs were used for workever iastead of
drilling; future .rig design· snould take. tlûs otner
application . into account. .Witbrespect to
maintenance it was found that regular
maiatenance sehedules were upset· by.a toe
short-term planning. it was agreed ro change the
planning system within two months.
Comnlunication problems were maiuly eansed by
rigmoves, that eaased a break-down -. of
telecommunicationsför two days or more. As a
resnlt· it.happened that .·later messages .·arrived
sooner than ·earliermessages, .lost .on the wa'}.
Thiscreated .contradietoryor incomptebensible
instructions. ..Theagreed .•action.·was the.speedy
impwnlentationofa moreflexible communication
system,· •wbose acquisition had ·already he
approved m principle.

Fresa tbis example itcanheinferred that, onthe
oneband ••the agreed ·actious seem te be. quite
meaningful but, on ··the other .hand, tbat· their
surprise value is notalways very high. This is no
reason forcOncern, Dowever. Guite oftentbe
range of therapies froIn ·which.·a eboieè. must. he
made, does· not include··.sntprises;···The .art .of
tberapy ·is not· to predueea mieacle; but to make
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the rigbtchoice out of a wide range of measures,
andtoconvince the parient that the therapy is
wortbfollowing. The decision to speed up the
implementation of an already aceepted
commumcation system is a point in case: it was
not realised befere that the system bad sneb
important safety aspeets. Without·a well-argued
reasoning it would have been diffkult to convince
!he management board.

Tbe making of· auion plans is supported by a
booldet canedÛ1e 'TRIPOD ManuaI', that has 11
chapters; one fOf each GFT. In these chapters
suggestions are given for general remedies, above
the level of tesfitems that generated the profl1es.
But tbe use of this support is not essentiaI: once
the problem has been diagnosed, it is not difficult
for the. expert$. to generate a vancty of ways in
wmch it may be solved. People in the oil industry
are imaginative and resourcefn1.

...

Tbefinaland~ive testoLthevalidityof OUT

metbodistfielwprpveI11entofsatety, .measured
by ••adecre~s~BLth~nunlbe.r0.fincidentsa,nd
accidents ..••n ••is ••l~ ••rarly.·to ••rrP()rt••resu1ts •of.·that
kind, .•and •••roaYl ••th~y ••~ot.tyen ••be ••obtained .at
all. TbeIJrobl~fÄLhrrejsthataccidentstatistics
are notorio~Yunre1iable ••and. sensitive to
manipulatioa, •···When companies define their
targets in terms of decreasing accidents rates, and
artach important consequences to the attainment
of these goals, it is not certain whether the
improving staristics reflect any real increase of
safety. Another obvious obstacle is the simple fact
that increasing safety allows a company to engage
in more and more daring projects, so that part of
the improvement is lost again. The partial
objective of the TRIPOD metbod was to replace
these unreliable staristies with a more stable and
objeetive Lfldicator of a system's safety state. The
failnre state reflect, in a way, the quality
of the safety systeols that are in place. The
underlying assamption is that the présence of the
right safety systems warrant a safer operatien. It
is somewhat paradoxical to try to evaluate the
new indicator through a comparison with the
unreliable indicator that it is to replace, Finally
the willingness to translate profiles into often
eostly safety measures may constitute a very real
obstacle to measurable improvements, Ir a
company caanet, or win not, fellow the advice
emerging from the profiles. this does not mean
that the profiles are invalid. The correlation

between proaetive and reactive profiles is
probablyonly strengthened by the absence. of
safety measures, Por all these reasens it is likely
that the validation of rhe proaetive failure state
profiling must be limited to the range of validity
indicators listed above.

Very little was said about the actual shapes.oêthe
many failure state profiles that were obtained in
the field tests. The reasen is that the shapes are
not sointerestingfrom the point ofmethodology.
In general it can be said that the profdesmayvary
considerably; there is no general tendency for any
one GFT toeonsistentlycome out as veryhigh er
very low. This means that theoil industry is not
plague<J typically. byone •type qfproblem, not that
it is entirely free hom any one problem. This
confirms our initia! observation .that safety
problems in the oil industry are probably justas
varied as safety problemsin general. Inspection·of
the various profdes shown above reveals also that
there are no specific bonds between GFTs: they
are not systematically high and low in pairs. This
justifies the distinction between no less than 11
types.

Implementation

The company-wide implementation of faihrrestate
profding in an entire oil company win not be an
easy task, It is also not a task for research
organisations as our universities in Manchester
and Leiden. The Shell organisation, who
spoasored most of the TRIPOD-related research,
bas now started to implement the technique
worldwide in upstream functions first, but also in
some downstream functions. It win he an
interesting topic to study this implementation
process, because the obstacles to the aetual use of
the produets of ergonomica1 research shonld be a
major concern to us

Conclnsion

The reaetive and proactive profiling methods of
TRIPOD eau be applied in the extreme variety of
situations encountered in the oil industry, Field
tests have shown that the results are well-received,
and that they lead to new and meaningful action
plans. Whether or not the massive involvement of
staff throughout the organisatioes win finally
produce an inerease of safety can not be assessed
with full certainty, mainly because of problems of
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definition and measurement, and win therefore
partly remain a matter of belief. But, even with
that uncertainty inmind, it eau he saidthat oil
companies shouldnotbe .permiued to deal witb
their safety prohlemsat a more superficial level
than is now within tbeir reach.
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Note

1. Upstream operations are those operations
between explorationof oil fields to the produetion
of etude oil, Downstream operationsere those
from refinery to the delivery of produets to
custemers.

Donderdag 29 april 1993 42



Symposium "UE SCHIJN VAN KANS" Ing. MA. Piers

transcript van de lezing van ing. M.A. Piers
-hoofd groep OOördsystemen en certificaties van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laboratorium te
Amsterdam.

Toegepaste risicousnalyse; veiligheid rond luchthavens

Zoals wil heb ik het vandaag risico-
Risico-analyse natuurlijk

niet alleen omdat het een intellectuele
uitdaging is, iets met de resultaten van
risico-analyse. bijvoorbeeld een belang-
rijke stap ontwérpàfsegingDe aller-
belangrijkste is op dit moment toch wel dat
het een rol speelt bij de aanvaarding of het al dan
niet aanvaarden van bepaalde risico-dragende acti-
viteiten. Het is bekend dat aanvaarding van risico
niet gebaseerd-isop objectief risico. Hier spelen
veel meer zaken een rot Toch ga ik vandaag
vooral praten over kwantitatieve risico-analyse en
de objectieve blik op risico, omdat dat de meest
informatieve co-mponent is van de hele afweging
rond de risico's bij het verstrekken van vergun-
ningen voor risico-dragende activiteiten. De opzet
van het verhaal is als volgt: ik zal een korte
inleiding houden en ook iets vertenen van de
doeistellingendie wij hebben gehad bij het
ontwikkelen van de methode die ik ga bespreken.
De methode z~lfen de gebruikte modellen komen
aan de orde, alsmede risico-mitigatie, dus wat kun
je doen aan risico als het niet is wat je eigenlijk
zou willen. Risi<:onormering is iets wat je in bijna
geen enkele presentatie· over risico uit de weg
kunt gaan, dusdaar zal ik ook iets over zeggen en .
ik zal enkele conclusies trekken.

Velen van u zUIlen inmiddels de term MER of
MER-analyse ·~ennen.(milieu effect rapportage).
Als je tegenwoordig een belangrijke activiteit wilt
beginnen zal je de invloed van die. activiteit op de
omgeving moeten analyseren. Een van die
invloeden kan risico zijn. MER-procedures zijn
ook verplicht als je ..een.nieuwe luchthaven wilt
beginnen of een luchthaven wilt uitbreiden. Wij
kijken derhaJvellaarde risico-analyse zoals die
nodig is voof.deMER-procedure. Dat is althans
de aanleiding geweest. We praten daarbij over
extern risico. Dat is zoals het hier staat gedefi-
nieerd: het van derden door directe
gevolgen van ongevallen buiten het luchtvaartter-
rein. dit goed voor ogen te
houden. namelijk dat gewonden of

schade in de risico-analyse niet meetellen. Het
gaat hier om derden, dus mensen die in de
omgeving van de luchthaven wonen. Passagiers en
de bemanning van de vliegtuigen worden daar niet
bij gerekend. Het gaat verder over directe
gevolgen van een ongeval. Er wordt dus niet
gekeken naar scenario's waarbij een vliegtuig
bijvoorbeeld op het dak van een chemische
fabriek valt en een soort kettingreactie
veroorzaakt.

Je kunt je afvragen waarom we risico's bereken.
Tenslotte zijn de risico's buitengewoon laag.
Iedereen .weet dat de luchtvaart heel veilig .is.
Toch blijkt dat het individueel risico dicht Dj
baankoppen van luchthavens orde van grootte 10
is en dat is significant.Het is ongeveer gelijk aan
de jaarlijkse overlijdenskans vaneen gemiddelde
Nederlander. Met andere woorden het·feit dat er
een luchthaven bij je in de buurt is kan er voor
zorgen dat de cverlijdenskanaverdubbelt, Dit is
voldoende aanleiding om risico-analyse te doen.
De berekening hebben we nodig voor de MER
proéeduresjhetcóntrelerén van de wet), maar
ook voor het afwegen van alternatieven. Er wordt
tenslotte gestreefd naar het minimaliseren van
risico's. Ook wiUenwe door het ontwikkelen van
een methode inzicht verkrijgen in het effect van
maatregelen. Het probleem op het moment dat
wij eraan begonnen was dat er eigenlijk geen
goede methode beschikbaar was. Het NLR heeft
daarom opdracht gekregen van de
Rijksluchtvaartdienst een methode te ontwikkelen
en later ook om de risico-analyse voor Schiphol
uit te voeren. Voor de goede orde vermeld ik dat
het vandaag gaat over de ontwikkelde methode en
niet over de onderzoeksresultaten van de risico-
analyse voor Schiphol. Wij zijn tijdens de
ontwikkeling begeleid door vertegenwoordigers
vanbeiangrijkepartners in de risico-afweging.
Natuurlijk met de bedoeling dat er consensus ZOu
bestaan over de methode. Het is de bedoeling dat
de methode in de toekomst ook min of meer
vo(~esc:l.m~venwordt voor de risico-analyse van
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luchthavens.

Dit zijn de belangrijkste doelstellingen. Het gaat
om de doelstellingen voor de methode-
ontwikkeling. Ten eerste moest de methode
algemeen toepasbaar zijn. Het was niet de bedoe-
ling dat wij een methode ontwikkelden die alleen
voor Schiphol van .te>epassmg is en voor geen
enkele andere luehth<iven. De opzet was zo dat je
de methode voor lu.chthavens in het algemeen
kunt gebruiken. Hier staat tegenover, en dat is
misschien een beetje strijdig, dat hij wel
luchthevea specifiek. toegepast moet .kunnen
worden. U kuntzicb,\<"'00rstellen dat een .luchtha-
ven graag bepaaldea~pecten van hun luchthaven
die de veiligheid positief beïnvloeden gereflecteerd
zien in de resultaten van de risico-analyse. De
methode moet daarvoor mogelijkheden bieden.
Dit resulteerde in een aantal afgeleide doelstellin-
gen. Onder andel"emoest gekeken worden naar
de mogelijkheden v()Ql"causale lDooellen. Dat zijn
modellen waarin kwantitatieve oorzaak-gevolgre-
laties zijn gepresenteerd. Met andere wool"den ik
heb een buitengeWÇOD goedgetraindeverkeers-
leiding op mijn luchtbaven en ik wil graag ziea dat
dat een reductie in de· kans ppeenongevai bete-
kent. Daarnaast moest er gekeken worden naar de
relatie tussen validiteit en betrouwbaarheid, We
zullen later zien dat veel statistische modellen ge-
bruiktzijn. Daarvoor heb je dus informatie uit de
praktijk nodig. We lcunnenoverwegen. om alleen
informatie over ong~allen llpde. te onderzoeken
luchthaven zelf in· de modellen mee .te nemen,
maar omdat luchtvaart heel veilig is heb je dan te
weinig informatie met als gevolg dat dan de
modellen onbetrouwbaar worden. Het andere
uiterste is .dat je informatie uit. de. hele wereld
gebruikt. Dan hebje wel veel informatie. en
waarschijnlijk ook een •hogere betrouwbaarheid
maar Je kunt je afvragen hoe valide deresllitaten
dan nog·.zijn voorde luchtbaven die je .onder-
zoekt. Bovendienme>estergestreefd worden naar
het minimaliseren van aannamen.

Ik zal nu in het kort proberen toe te lichten hoe
de methode werkt~nder op. details in. te gaan..
Het is relatiefeenvC)udig. Melis ZO ·dat elke start
of landing in .principe kan. .resulteren ..in een
ongeval. De kans op een ongeval. is dus .~fhanke·
lijk van. het aan.talbeW'eging~n dat op de lucht-
haven gernaakt wordt Wat we nodig hebben is
een model dat de kans op ongeval per beweging
beschrijft. De combinatie met het aantal

bewegingen geeft dan de kans op een ongeval op
de luchthaven. Nu zou je die kans kunnen
voorstellen als een cilinder, waarbij hoogte van die
cilinder de lokale kanswaarde aangeeft. Wat hier
dan wordt gesuggereerd is dat de kans min of
meer uniform is verdeeld over het gebied rond de
luchthaven. We weten dat dat in de praktijk niet
zo is. Het risico is op een andere manier verdeeld,
afhankelijk van de ligging van banen en routes
rond de luchthaven, met andere woorden je hebt
ook een model nodig om te besehrijven hoe die
kans op ongeval verspreid is over het gebied rond
de luchthaven: een spreidingsmodel.

figuur 1 spreidingsïaodel

Wat de combinatie Van deze modellen oplevert is
dat je voor elke positie de kans kunt bepalen. dat
op die plaats een ongeval gebeurt. Nu is bet
helaas zo dat mensen niet alleen risico lopen als
ze zich bevinden op de exacte plaats waar het
ongeval plaatsvindt. Ook een ongeval dat. in de
omgeving van iemandplaatsvindtkau, omdat de
gevolgen afmetingen hebben toch risico inhouden.
Met andere woorden we. hebben ook. een
gevolgmodelnodig, waarbij eengevolgmodel
besch.rijft . wat de afmetingen van het
ongevalsgebied zijn en de let~liteit.

DeCQmbinatie van die. drie. modellen geeft voor
elke positie rond de luchthaven de kaas op een
ongeval geeft en de afmetingen van. het onge-
valsgebied.

Door die combinatie van modellen is het mogelijk
om deal eerder genoemde maten van individueel
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figuur2 gevolgntooel

en groepsrisicouit te rekenen. Het risico voor het
individu dat zich bijvoorbeeld· in een positie (x,y)
bevindt •is de kans dat daar' .een vliegtuig
verongelukt, máar ook de kans dat op punten in
de omgevingdaarvl:Ul vliegtuigen verongelukken,
waarvan' de gevolgen zich ook manifesteren op de
positie (x,y). Je' moet dus de . kansen op een
ongeval in de omgeving, voor zover de gevolgen
daarvan(~y)bereiken bij elkaar optellen om het
risico in (x,y)te •kunnen uitrekenen. Als je· dat
doet hebjedaama voor elke positie in het gebied
rond de luchthaven de kaas: die een persoon daar
loopt om het slachtoffer te worden van een vlieg-
tuigongeval. Dátwordtgewoonlijkgepresenteerd
in de vorm van' een kaart waarin de individuele
risico contouren zijn getekend. Dat zijn lijnen die
punten met een gelijk individueel risico met
elkaar verbinden.

figuur 3 Individueel risico en individueel risico
contouren

Eenáadere maat voor risico die dan meer "maat •.

schappelijk risico georiënteerd" is is groepsrisiec,
Dat werkt als volgt: er wordt gekeken naar' de
kans opeen ongeval op een bepaalde positie en
naar de afmetingen van het ongevalsgebied.
Vervolgens' wordt naar de lokalepopuIatie.
dichtheid gekeken om te tellen hoeveel' mensen
zich binnen dat gebied bevinden. Het geeft dus
voor deze ongeealspositie een combinatie Van een
kans 'en een verwacht aantal slachtoffers. Dit kun
je doen voor het hele gebied rond de .luchthaven
en het. vervolgens cumulatief weergeven in wat
genoemd -wordt· eenF-N •.diagram. IneenF.N-
diagram staan .horizontaal het aantáldoden' en
verticaal de frequentie dat er meer dan N doden
vallen. U.ziet dat naarmate het aantal.· doden
toeneemt de kans' daarop kleiner' wordt. Later
komen we hier bij de normering nogopterag.

FN-diagram

10 100 1.000
Aantal doden (N)

10~OOO

We hebben zoals gezegd een drietal modellen
nodig ·omde sommen· te kunnen·, maken: een
ongevaUen-ratiomodel, om de . kans op een
ongeval per beweging vast te stellen, het
spreidingsmodelenhet gevolgmodel. De voorkeur
ging uit naar modellen, dus modellen

OOJrZa,ak~gel;lol~~elatij~s weergegeven,
Dit kun ·je op een aantal manieren doen. De' be-
kendste deterministisch-,; dus op .basis van
natuurwetten .(dit .leent zich· niet zo goed voor
rlsico"analyse) .en ··probabilistisch· (hier .bestaat
vaak verwarring over; wat ik hier bedoel zijn min
of meer statistische benaderingen op' basis van
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historische gegevens).Om een probabilisäseh-esn-
saalmodel te kunnen maken moet. je
kwantitatieve oor~-gevolgrelaties kunnen
vaststellen. Daarbij treden een aantal problemen
Op. onder andere datongevaUen bijna nooit bet
gevolg zijn van éél1oorzaak. wat bet moeilijk
maakt de rol van een. bepaalde oorzaak in bet
ongeval te onderzoeken. Het .aantal factoren dat
een rol kan spelen Î$ buitengewoon groot en het
aantaloombinatiesdaarvan dus nog . groter.
Bovendien zijn .erveel .ongevalsoorzaken die
onbekend zijn of nogJ:Üet. zo. goed begrepen. In
tegenstelling tot watimisschien elders genoemd
wordt zijn bijvoor~ld de menselijke factoren een
moeizaam gebied. Een ander probleem is dat veel
oorzakelijke factoren moeilijk zijn te
kwanti6ceren~HoekwantiflCeer je bijvoorbeeld de
kwaliteit van een onderhoudsproces of de mate
van .getraindheid váfieen verkeersleiding.· Het
belangrijkste probleem is dat bet aantal
ongevallen buitengewoon laag is. We zitten dus
met een beleboeloorzakeJ:). en heel weinig
ongevallen. Het ismQeilijk om uit de bescheiden
hoeveelbeid data .oorzaak~gevolgverbanden te
balen die kwantitatief zijn en betrouwbaar.
Bovendien blijkt missebien in tegenstelling tot wat
u verwacht dat per ongeval bijzonder weinig
oorzakelijke infot1'Uatie wordt. geregistreerd.
Conclusie van hetgebeel is. dat bet voor. bet
spreidingsmodel enb~t ongevallen-ratiomodelmet
de op dit momenthescbikbare informatie niet
goed mogelijk is •een causaal model te maken.
Voor bet gevolg-model is dit iets beter mogelijk
en daar zal ik later iets meer over vertellen.

Non-causale modellen
Op basis van historische gegevens wordt de
ontwikkeling van een ongevallen-ratio vastgesteld.
De ontwikkeling in die ongevallen-ratio wordt
door middel van een bepaalde functie "gefit". Op
basis daarvan kun je voorspellingen doen over de
te verwacbl:enongevaUen-ratio in de toekomst.
Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat. je
redenen om aan te· nemen dat die
extrapolatie zinvol is. dus dal de trend die we zien
in de ontwikkeling van de veiligheid zicb opeen
stabiele maniergedïaagt. Het is in de Juentvaart
zeker een toelaatb-areaanname. vooral omdat
gebleken is dat de bijdrage in veiligheidofonvei-
ligheid van elke afZOnderlijke oorzaak heel gering
is, ook omdat dit erzoveei. ziju.Bijvoorbeeid de
rol van verkeersleiding in.· ongevalsoorzakenis
grofweg vijf· procent.·:Dus in vijf procent van de

gevallen speelt de verkeersleiding een rol. Dat
betekent dat wanneer je iets zou kunnen doen aan
de verkeersleiding. wat bet bijvoorbeeld twee keer
zo veilig maakt, je nog steeds maar over
procenten praat als invloed op de veiligheid in de
luchtvaart. Bovendien is het zo dat veiligheid in de
luchtvaart gereguleerd is. Er is een uitgebreid
stelsel van regels en mensen die zich bezig
houden met de handhaving van veiligheid.
Daarnaast corrigeert de veiligheid zicbzelf. Als er
ongevallen gebeuren of incidenten plaats vinden
wordt op basis van die informatie voorkomen dat
er nieuwe ongevallen plaats vinden. Het is al met
al een. stabiel systeem, wat een goede aanleiding
is om te. veronderstellen dat je die extrapolatie
kunt maken.

Het spreidingsmodel zit iets anders in elkaar.
Daarbij wordt gekeken naar historische informatie
over de plaatsen waar vliegtuigen verongelukt zijn
ten opzicbte van de luchthaven of tenopzi<::hte van
de route in bet. verleden.· Op basisda~an wordt
een model. gemaakt, dat in feite die verdeling be-
schrijft. Het. is .dus .een ·waarschijnlijkbeidsverde-
ling die voor elkep<)sitie in bet studiegeb~ de
kans op een ongeval geeft .(gegeven het ongeval).
In eik .geval blijkt dat •ongevallen zich over het
algemeen concentreren in bet laatste deel van. de
aanvliegroute voor de baan en op ofdicbtbij het
vedeJ:).gde.Van decentetline Van.de •landingsbaan.
Voor de start is dat .iets anders. Daarbij zitten de
ongevallen nog dichter bij de baankopenze
waaieren al wat eerder uit naar buiten. Je moet
dus voor de landing en de start twee afzonderlijke
spreidingsmodeUendefiniëren.

..jo.:

.
'" .,,'"

. ral<' '.:0'
.

,~

figuur 5 Spreiding van ongevalslocaties bij
landen respectievelijk starten

Een ander plaatje van hetzelfde laat zien dat de
ongevallen vooral· vlakbij het begin vaa: de baan
plaatsvinden en naarmate we verder weg kmnen,
voorbij de 2 à 2,5 km, de kans al gering wordt.
Als we een dwarsdoorsnede maken van de
verdeling. met andere woorden we kijken boeveel
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vliegtuigen linksen rechts van de bedoelde route
terecht komen, blijkt het vliegtuig toch vooral
terecht te komen onder de route die ze van plan
waren te vliegen. Naarmate we daar verder
vandaan komen neemt die kans heel snel af.

" .... ............. ..... ..T>_ ..o
....... ,............
......................

Rf
............

~- - - - - - - -
figuur 6 Ongevalsdichtheid

We hebben nu nog het gevolgmodel. Deze moet
beschrijven hoe groot het engevalsgebied is en
wat de letaliteit is. Daarbij bleek het op basis van
de beschikbare data het wat beter mogelijk om
daar de oorzakelijke verbanden in aan te brengen.
Het is nu· zo··dat hetgebruikte model rekening
houdt met het •vliegtuiggewicht. Zwaardere
vliegtuigenge~n grotere ongevalsgebieden. Er
wordt ook rd:ening gehouden met de terrein-
gesteldheid. Bebouwd terrein geeft door
afschermingseffecten .kleinere oagevalsgebiedea
dan open terrein. Dit is te .kwantificeren in het
gevolgmodel. Het is belangrijk om •te onthouden
dat bij alle statistische non-causale modellen de
enige manier om zeJuchthaven specifiek te maken
dataselectieis.Je moet dus data gebruiken .uit
representatieve gebieden. Het is belangrijk dat de
resultaten vertellen over de luchthaven die-je
onderzoekt niet over luchthavens in het
algemeen.

Ik zal nu iets vertellen over risico-mitigatie. We
hebben door de methode te ontwikkelen geleerd
welke factoren belangrijk en welke minder
belangrijk· zijn in het reguleren ·vanhetrisioo.
Waarom wi1lenwe het risicoknnnenbeïnvloeden?
Ten eerste hebben we niets aan eenmetbodedie
een soort "voldongen feit-resultaten". geeft ("Uw
luchthavenistégevaarlijken we kunnen a.belaas
niet vertellen wat u .eraan moet doen"),. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Bovendien streven we
altijd naar. minimalisering. van risico's. Dat houdt
in dat we graag willen weten welke varianten
kleine risico geven. We bebbenhet . overzicht
onderverdeeidinde ongevalskans,de spreiding en
de gevolgen, min of meer. oomormde methode.

Bij de engevalskans is de belangrijkste invloed het
aantal bewegingen. Natuurlijk heeft dat een groot
effect op de risico's. Het is alleen niet zo'n
geschikte parameter voor een lucbthaven,diewil
groeien. Je kunt ook proberen als luchthaven de
ongevallen-ratio te beïnvloeden, m.a.w, de kans op
een ongeval per beweging. Dit betekent het bevor-
deren van de veiligheid van de luchthaven en de
luchtvaart. Het blijkt niet zo'n. geschikte
parameter te zijn voor een luchthaven om aan .te
werken. Eenvoudig omdat de veiligbeid ..in.de
luchtvaart. zoals eerder gezegd •een stabiele
ontwikkeling vertoont en het ligt niet voor de
hand te denken dat je door middel vaneen of
enkele maatregelen de veiligheid echt significant
kunt .beïnvloeden.

Je zou. kunnen proberen de spreiding te
veranderen; We weten dat degrootsterisko's
zitten bij de eerste 2 tot 3 km na de baankop. Dus
door die hoge risico's weg te houdenbijdebevol-
kingkan je het groepsrisico in de hand. houden.
Dit is een hele krachtige manier om .risico te
beïnvloeden. Voor de rest kun je nog iets doen
door start en landing op een verschillende manier
te verdelen, omdat deze niet even gevaarlijk zijn.
Op het spreidingsmodel zelf hebben we weinig
invloed. Het is iets wat komt uit historische
gegevens en na dataselectie is dat een min of
meer vast gegeven.

Voor hetgevolgmodel is de belangrijkste
parameter het gewicbt van de vliegtuigen. Het is
met een parameter die voor de luchthavens min
of meer vrij is te kiezen: als je groeit krijg je
grotere vliegtuigen. De belangrijkste conclusie is
dat je moet concentreren op. de eerste paar
kilometer vanaf debaankop .en niet .teveel
aandacht. besteden aan het bedenken van zeer
gecompliceerde routes op grotere. afstand. van
luchthaven .. Dat levert ..in risico-opzicht met zo
veel op. Bovendien moeten .de effecten. van
maatregelen die je treft zeer significant zijn,
omdat; risico, zoals we .al. hebben gezien.. wordt
beschou\lid en. genormeerd in. orde .van grootte.
Een risicoverbeteringvan20 procent maakt
nauwelijks· indruk in een F-N..diagram.

Het hoofddoel van de risiee-analyse Js. niet bet
risico uitrekenen, maar zien of een activiteit
toelaatbaar is. Dat vereist een criterium, een
norm. De toelaatbaarheid moet een weergave zijn
van de <aanvaardbaarheid van het . risico, Die
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aanvaardbaarheid hangt niet af van het objectief
risico,zoais we al eerder hebben gehoord,· maar
van het subjectief risico, zoals dit ervaren wordt
door de mensen. Hier zitten een groot aantal
aspecten in die niet_kelijk uit te rekenen zijn,
zoals onbekendheid van het risico (mensen zijn
geneigd om dingen gevaarlijker te vinden als ze
niet precies .weten wat het· is), vrijwillig versus
onvrijwillig risien (mensen zijn bereid"eelmeer
risico te nemen. dan te accepteren als ze er part
noch deelaan.·he»ben). Recente··onge1ukken
spelen ook een bela~jke rol îll de beleving. Het
ongeval inde Bijlmer/is daar een.goed voorbeeld
van.:De aanvaardbattdreid ·hangt bovendien niet
alleen van risicoaf.lUsicois slechts een van de
afwegingen in de aanvaardbaarheid .. Daarnaast
spelen bijvoorbeeld • zaken als economische
waarden. van eenattiviteit •een. rol. .Het blijft
moeilijk om één n()1'11tte verzinnen die zowel een
redelijke· afspiegeliliSis vooréên LPG~stationals
voor een· heleluchtbaven, wanneer je rekening
probeert te hoadenmetal1e·· andere factoren die
belangrijk zijn il1deafweging.

Normering moetdusinlret ideale geval op aan-
vaarding gebaseerd zijn, maar in de praktijk is het
nog steeds zo datde norm wordt gehouden tegen
het berekende objectieve risico. Daarbij is in het
verledenuitgegaan:van .globaal drie .aannamen.
Ten eerste is het •niet de bedoeling dat.· het
overlijdensrisico voor een persoon die zich in de
omgeving van een risicodragende activiteit bevindt
sterk toeneemt. Er is gekozen voor een maximaal
toelaatbare toevoeging van één proceat en dat
betekent 10-6 (bij .een overlijdenskans van 10-4
voor een gemiddelde NederIander). Dit is een
getal .dat we: al een.· aantal.··malen eerder zijn
tegengekomen voor.·.·individueel risico. Voor
gróepsrisiea is gekeken in het verleden naareea
LPG-sitlUltie,waarhij .gesteld • werd •..dat •de
betreffende situatie goed gezoneerd was en het
veiligheidsniveau aanvaardbaar. Men heeft
kijkende naar de individuelè risico-norm· de toe-
laatbare· kans op Jien.·.·doden gesteld .op ••1O~5.
Verder Îsgesteld,endal isvoor.de.hand liggend,
hoe •grottrhet àantalslachtoffershoe kleiner de
toelaatbare kaas; Datiseenkwadratiscbvetband
geworden. Deze normen worden op dit moment
gehanteerd' voor statische· installaties.

Voor transport is .dat nog een probleem. In elk
geval wordt hier geen rekeninggeoouden met de
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10E-&
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10E·t

10E·l0

figuur 7 Toelaatbaar risico

subjectieve aspecten vanrisicoen·alledeiandere
afwegingen, zoals.het economisch belang vaneen
activiteit.·We· moeten oppassen •niet te proberen
een oordeel te vellen op basïs.vanobjectïef·risico
alleen, terwijl. al die andere factorel1 daar in feite
niet zo erg in mee •spelen. Bovendien treden. er
practischeproblemen op bijeen vaste normering,
waarbij geen rekening wordt gehouden met over
wat voor .installatie· je praat en over wat voor
situatie je het hebt Een bekend voorbeeld is het
transport van gevaarlijke stoffen met behulp van
pijpleidingen;··.Een ..twee maal·zo lange leiding
bijvoorbeeld geeft ongeveer een twee maal zo
hoog .risico. Wanneer je dus een vaste norm stelt
voor het risico vooedebele pijpleiding bepaalt de
norm in feite de maximale lengte van de leiding.
Andersom kun je ook stellen dat, als je een goede
norm. hebt ·vooreen .lciding van 300 kilometer en
je pastdiezeifdenorm toe op een leiding van 2
meter dan kun je die leiding yankartonmaken. Je
zult nog steeds binnen .de norm. blijven. Vanuit
objectief risico gezien klopt deze afweging. Het is
nu eenmaal zo dat een langere leiding gevaarlijker
is dan een •kortere .1cidingen je zult daar in de
afweging. over •aanvaardbaarheid .rekening mee
moeten ·honden~Naar .mijn mening is het ook zo
dat de op dit . moment voor ·ttansportsituaties
overwogen ··norm . per route-kilometer.· niet bij-
draagt in een beter inzicht het ·risico-aspeet van
aanvaardbaarheid. Het kan zo zijn dat een leiding
perfect aanvaardbaar· is qua .risico per kilometer,
maar .dat . het .maatschappelijk ·.risico .van. die
leiding veel groter is dan van een andere leiding
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simpelweg omdat hij veel langer is. Luchthavens
zitten min of meer in hetzelfde pakket zitten. Je
kunt je dus afvragen of een algemeen toepasbare
normering als enig beslissingscriterium zinvol is
voor de besluitvorming rond de aanvaardbaarheid.

Een aantal conclusies:
Ten eerste is er een algemeen toepasbare
methode voor ..risico-analyse ontwikkeld. Die
methode is nu gereed en wordt toegepast voor de
luchthaven Schiphol. Naar verwachting van alle
betrokkenen zal de methode goed voldoen inde
toekomst voor luchthavens in het algemeen.
Gezien het feit dat we ten aanzien van risico-
normering betreft in Nederland redelijk voorop
lopen is het niet ondenkbaar dat de methode in
een later stadium ook in het buitenland zal
worden gebruikt als standaard aanpak voor risico-
analyse. ..
Daarnaast is gêl:1iek91dat causalemüdellenopdit
moment niefmogelijk zijn op basis van de
beschikbare ÎnfQrmatie. Toch.is het niet zodat d~
risico-analyse daardoor niet luchthaven-specifiek
is. Door middel van een goede dataseléctie kan de
risico-analyse . voldoende luchthaven.specifiek
gemaakt worden.
De belangrijkste··mogelijkheid voor· beïnvloeding
van risico is, en dit is belangrijke informatie voor
mensen die lucllthavensmoeten situeren in
woongebieden, het weghouden van bet risico bij
de bevolking, <lusdoor de eerste paar kilometer
vanaf de baankoppen weg te houden van
bevolkingsco.ncentraties.

Het resultaat van objectieve risico-analyse, m.a.w,
uitgerekend zoals het met deze methode gebeurt,
zou naar mijn mening moeten worden ingebracht
in een afweging over risico, waarin ook de andere
componenten van de aanvaardbaarheid worden
afgewogen. ])it is natuurlijk voor vergunninggevers
een moeilijk hanteerbaar argument. Als bepaalde
bedrijven een activiteit willen beginnenkun:nen ze
niet wachten op brede maatschappelijke discussies
over moet gewoon .knnnen: worden
uitgerekend wat is en er moet een norm

het mag wel
De normering, zoals die op dit
mijn mening onvoldoende. Je

situaties voorstellen, waarin je,
beginnen met een te

gevaarlijke twee bedrijven kunt
beginnen met ieder de helft van de activiteiten,
die ieder vergunning aanvragen en op die

manier allebei voldoen aan de normering, In de
praktijk werkt het natuurlijk niet zo eenvoudig.
Wel is het zo dat we op dit moment bij risico-
aanvaarding niet kijken naar integraal risico, maar
naar een risico per installatie. Zo kan het
voorkomen dat het risico maatschappelijk gezien
nog steeds hoger is dan gewenst.
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Lezing van Prof.dr. CAJ. Vlek!
-hoogleraar psychologie, RU-Groningen

Beter omgaan met risico's:
Beschrijven,·Beoordelen, Beslissen en Beheersen

Inleiding

Sinds het midden van de jaren '70 wordt ook in
Nederland intensief gedebatteerd over
'aanvaardbaarte.chnologisch. risico'.. De
beoordeling Van risico's is. lange tijd vooral be-
schouwd vanuit technisch-statistisch en. sociaal-
wetenschappelijk perspectief (1, 2). Daaruit. is
geleidelijk . .een besliskundige benadering
ontstaan (3, ..•4). Met behulp hiervan kan. meer
samenhang verkregen worden in de traditioneel
verschillendeöenaderingen van statistici, •.inge-
nieurs, biologen,meclici en psychologen ': Vanuit
besliskundig . perspectief zijn de. belangrijkste
kwesties. de .~(;}finiëring en meetbaarheid van
'risico', de (on)vergelijkbaarheid. van risico's,
beslissen over risico-acceptatie en het
behe(e)r(s)envan riskante activiteiten (4).
Bij het omgaaijmeuisico's zijn drie kernvragen
aan de orde (5):
(1) Hoe veiiigis een activiteit of situatie?
(2) Is. hij/het wel veilig genoeg?
(3) Hoe kan de veiligheid worden vergroot?
De betekenisyan deze vragen en de wijze van
beantwoording er van kunnen sterk uiteenlopen
voor zeven verschillende niveau's waarop risico's
voorkomen: het lijfelijke niveau, het
binnenshuis-niveau, en het lokale, regionale,
fluviale, continentale en mondi<l1e niveau (dit
sluit aan, met<Äanvullingen, op deindeling in 6).
Het risicodenkentot nog toe is geconcentreerd
op afzonderlijke activiteiten of situaties op de
eerste drie (lage) niveau's, Voor het
beschrijven" •.beOûf!je1elJ, beslissen en beheersen
(ten aanzien) van milieurisico's op de hogere
aggregatienive<iu's is een formeel risicodenken
dringend nodig, Hierop wordt teruggekomen in
de. paragraaf over sociale risicogenese .en sociale
dilemma's.

Kritiekpnnrenbijgeldend normstellingsbeleid

Tegen de .achtergrond van individueel- en
sociaal-besliskundige modellen en methoden. is
het. thans. geldende risicoeormermgsbéleid (7)
niet goed te verdedigen. Het is op onder. meer

de volgende punten problematisch dan wel
vatbaar voor aanvulling en verbetering (zie 4:
hfst. 7 voor een uitvoeriger.lijst).
•. Risico wordt voornamelijk gedefinieerd als

de kans op een bepaald ongewenst gevolg.
Door de meervoudigheid van
ongevalsscenario's, .. de. veelvuldige
gebrekkigheid van :basisgegevens en de
alomtegenwoordigheid van 'menselijke
factoren' is kanskwantificering een nogal
elastische aangelegenheid,

* Voor wat betreft de effectcomponentinde
risicobeoordeling is er sprake . vaneen
methodologisch nauwelijks uitgewerkte
benadering, De multi-attributieve (of
multicriteria.) nutstheorie biedt begril'pen,
modellen en methoden voor de waardering
van ongewenste gevolgen.

* De beslisregel . VOOr risico-acceptatie op
grond van kansnonnen bij bepaalde
ongevalseffecten is een beperkte, eenzijdige
en' in de praktijk elastische vorm van
'satisficing'. (zie onder).

* Accumulatie van maximaal toelaatbare
risico's krijgt. onvoldoende. aandacht. De
norm van 10-5 voor het totaal individueel
risico van resp. industriële. activiteiten,
gevaarlijke stoffen en ioniserende straling,
betekent dat men alles bijeen in feite .een
veel hoger risico zou lopen.

* Sociale. aggregatie van (milieu-)risico's
wordt als proces niet onderkend, laat staan
gemoden~erd; voor de beheersing van
grootschalige milieurisico's biedt de
benadering dan ook geen perspectief.

Definities en meetbaarheid van 'risico'

Alvorens 'risico' meetbaar is moet het worden
gedefinieerd. en dat kan op uiteenlopende
manieren gebeuren. In Tabel.1 staat een selectie
van tien risicodefinities. Slechts de nummers 1, 2
en 7 zijn informele (grotendeels kwalitatieve)
definities; de overige definities zijn formee1-
kwantitatief.
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Tabel 1. Contrasterende definities van 'risico'

1. Mogelijkheid van ongewenst gevolg (verlies,
schade, letsel, dood)
2. Gebrek aan veronderstelde beheersbaarheid
van een activiteit
3. Waarschijn1ijk~id van verlies
4. Ernst van (m~l)mogelijk verlies
5. Waarschijll.lijlIDeid x ernst van verlies
('verwacht verli~~$)
6. Variantie vanÎlk mogelijke gevolgen rondom
gemiddelde
7. Grafiek van .~rschijnlijkheid bij omvang van
mogelijke verlie~n
8. Kamgewogen~om van mogelijke verliezen
9. GeWicht van mogelijke verlies t.o.v,
vergelijkparel!lÇ$elijke. winst
10.Gewogen sOrnvan meerdimensionale schade-
aspecten van m~ijke gevolgen

Meestal kan. hefrisico of de riskantheid van een
activiteit niet goed •worden uitgedrukt .:in één
enkel getal en zelfs niet in een enkele curve. De
beste formeled~finitie van risico is volgens
Kaplau en (Jarriek (8) ....een. waar-
schijnlijkheidsverdeJing van mogelijke
(toekomstige) frequenties van schadelijke
gebew:tenissendie zelf meerdimensionaal van
aard kunnen zijn.
Het bestaan van, uiteenlopende risicodefinities is
één .:verklaring .. voor de. verwarring.. en
meningsverscllillen .die kunnen optreden in
'aanvaardbaar. risico'-discussies.
De meetbaarheid van waarschijnlijkheden en de
beoordeling ....van. onge\'alsernst komen als
kemproplel!l~nipij .....vrij'fel ••elke •risi1<:odefinitie
terug .••Bij het SÇhatten.van •kansell.is .er dikWijls
sprake ...•.van gebrekkige .:b~sisinformatie;
statistiscile inf()rmatie .enscenario-informatie
zijn allebei relevant, maar hun relatief belang
hangt stcrka.f van de.rn<lte .waarin ••...~.
beschikbaar zijn (9). Misschien nog belangrijker
is .. hetolld~rscheid •tussen ...beheersbare .:en
onbeheersbarcrisico's; in ..het eerste ••geval
betekent .risiCO-lleJi).eniets •.heel anders. dan.in
het tweede .gevalW-aarlnhetvoornamelijk een
kw~tie. is vaIlgokken (5). Kans is dus een
meerdimension~~l .... begrip, ....afhankelijk van
frequentie-en/of scenario- informatie en van
externe (omgevings-) enlof van interne
(menselijke) factoren.

Bij het waarderen van ongewenste .gevolgen
zou men kunnen afgaan qp • Pekel1de
nutscurven voor winsten versus verliezen,
predicties toelaten over keuzel.l ten~~llfien. van
eendimensionaal .risico..Dit. is te verbinden met
risicodefinitie 4 in Tabel 1. .Keeney (10)
bespreekt verschillende nutsfuneties VOor het
beoordelen van de ernst van grote ongevallen.
Deze... zouden verschillende beleidsdoelen
impliceren, b.v. bet vermijden van grote rampen
(met veel. doden .ineens) versus het .•realiseren
van. sociale .billijkheid in de .blootstelling .alUl
overlijdensrisico's ... De ..meçrdimensionale
beoordelirig van milieu-ongevallen. is .lot op
heden • nogal verwaarloosd. Hierbij· •..zon . het
vooral gaan. over. verschillende. soorten schade~
dimensies, de.'scoring' van een.bepaaldongeval
op die dimensies, het relatieve belang· van .elke
schadedimensie, en .de. .aard van. de
aggregatieregcl die ..men. hanteert. om. te komen
tot een totaaloordeel over de ernst van het
milieu-ongeval. .•Zie 11 voor ..een uitgewerkt
voorbeeld op het gebied van de energievoorzie-
ning.
Risicokwantificering wordt geconditioneerd

door de Wijzewaarop de betreffende activiteit of
situatie wordt beschreven (gestructureerd). Dit
werpt de vraag . op in hoeverre .c.en ..goede
structurering van ..een riskante ..situatieaIreeds
bepalend. kan zijn voor de risicobeoordeling, los
van. een .•(latere) kwantitatieve .evaluatie. Een
definiëring. van risico .:als ..gebrek . aan. veron-
derstelde beheersbaarheid (GAVE; .def.. 2 ..in
Tabel 1) sluit bij deze gedachte aan. De GAVB-
defmitie> . wijkt. als het. ware ..terug van
kwantitatieve ..schattingen, maar. geeft. meer zicht
op een verbeterde procesbeheersing (waarvan
risico als. functie van kansen en schade-effecten.
de afgeleide ts).

Het is niet gemakkelijk OJn.risico's en riskante
activiteiten. onderling te. vergelijken .. Dit boudt
verband met verschillen in de beschikbare
informatie voor kenssehettinge», maar ook· met
verschillen .in de .aard van ..ongevvenste gevolgen
en met versch.illen inde 'keuzepositie' van het
subject. Formele risicovergelijkingen kunnen
worden gemaakt in termen van diverse defmities
(zie TabellJ.en om verschillende redenen:
a.... 0};). geaggregeerd •niveau, om verschillende
activiteitendomeinen (b.v, landbouw,
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metaalindustrie, beroepsgoederenvervoer) te
vergelijken met betrekking tot algemene
veiligheid;
b. om de riskantheid van een gegeven activiteit
te toetsen ten opzichte van vooraf gestelde
risiconormen;
c. om te beslissen tussen risicodragende
activiteiten méttuWWeg vergelijkbare voordelen
(b,v, energiebronnen of transportwijzen).
Dergelijke risiçOvergelijkingen moeten voldoen
aan de voorwaarde dat de beschouwde
domeinen, activiteiten en/of situaties ook op
andere punten vergelijkbaar zijn (de 'eeteris
paribus' ~conditie).

Tabe] 2. Voornaamste cognitieve dimensies van
waargenomen rlskantheid

1. Potentiële mate van schadelijkheid of
dodelijkheid
2. Fysieke omvang of uitgebreidheid van
mogelijke schade
3. Sociale omvang van mogelijke schade (aantal
betrokken personen)
4. Tijdsverdeling van mogelijke schade (directe
vs uitgestelde effecten)
5. Waarsddjnlijkheid/ambiguïteit van
ongewenste gebeurtenissen
6. Veronderstelde beheersbaarheid van gevolgen
(door subject eu/of expert)
7. Ervaring/vertrouwdheid met, en
voorstelbaarheid van gevolgen
8. Vrijwilligheid van ·blootstelling (keuzevrijheid)
9. Belang en helderheid van verwachte
voordelen
lO.Schadelijke intentie van risicoschepper (bij
misdrijf, sabotage)

Vooral door het werk van soeiaal-psyeholcgen
is duidelijker geworden hoe uiteenlopende
groepen mensen tegen verschillende riskante
activiteiten. aankijken, en welke cognitieve
dimensies ten grondslag liggen aan hun vergelij-
kende beoordeling daarvan. Daartoe zijn diverse
soorten beootdelingstaken aan respondenten
voorgelegd, het numeriek beoordelen van
riskante activilteil:en op een stel expliciete
ris:itoval'i~:tl)elA~n,het rangordenenvanver~

actlviteit<~n volgens waargenomen
riskantheid, sorteren van een verzameling
activiteiten van min of meer verge-

lijkbare items (b,v, 2, 12-14). Daarnaast is een
aantalonderscheidingsdimensies voortgekomen
uit theoretische analyses van riskante activiteiten
en situaties (2, 15). Tabel 2 geeft een overzicht
van de cognitieve dimensies van waargenomen
riskantheid, die uit dit empirische en theoreti-
sche werk zijn af te leiden.

Verschillende betrokken groeperingen kunnen
aan deze dimensies uiteenlopende gewichten
toekennen en daardoor uitkomen op
verschillende risico-oordelen. Dit houdt verband
met verschillen in groepsattitude ten aanzien
van de verwachte voordelen van een riskante
activiteît(2, 13, 14): het is voor de meeste
mensen zeer moeilijk om de riskantbeid van een
activiteit of situatie onafhankelijk te beoordelen
van de voordeligheid ervan.
Tabel 2 maakt het mogelijk om een

tienschalig vrisicoprofiel' op te stellen van een
gegeven riskante activiteit of situatie. Dergelijke
beoordelingsprofielen kunnen worden gebruikt
voor een classificatie van risico's. Zo'n
classificatie kan. richtlijnen inhouden omtrent de
meetbaarheid en beoordeling van 'risico', de
wijze waarop over risico-acceptatie wordt beslist,
en de te nemen maatregelen voor adequate
risicobeheersing.

Beslissen over risico-acceptatie

Hoe men het ook heeft beoordeeld of
gekwantificeerd, risico of rlskantbeid op zichzelf
kan slechts een partiële basis zijn voor het
nemen van beslissingen. Deze kunnen nodig
zijn: (a) om een keuze te maken tussen een
gegeven activiteit en een of meer alternatieven,
(b) omdat risico's dienen te worden ingeperkt
door middel van veiligheidsmaatregelen, en (c)
omdat maatregelen nodig zijn waardoor de
effecten Van het leven met of nabij de riskante
activiteit worden verzacht
Uit het eerder genoemde sociaal-

psychologisch risico-onderzoek (2, 11, 12) blijkt
persoonlijke risico-acceptatie VIlt te worden
bepaald door:

1. het belang van beoogde voordelen
(dimensie 9 in Tabel 2),

2. de ernst van mogelijke ongevallen
(dimensies 1-4), en

3. de veronderstelde beheersbaarheid van
een activiteit (dim. 6-8).

Bij onvrijwillige blootstelling aan risico's (vgl.
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dimensie 8 in .Ta.hel· 2} worden buitengewoon
hoge eisen gesteld aan .het vertrouwen dat men
heeft in de veräntwoordelijkebeheerders van de
betreffende acti'\liteit.

Fonneel-the<>i'etisch beschouwd kunnen
beslissingen over>riskante activiteiten worden
genomen volgens twee algemene strategieën (4:
hfst 6):
A 'satisficing', • d.w.z. iets kiezen wat 'goed

genoeg' is, •omdat het b.v, voldoet aan een
stel acceptatiecriteria; [toetsing aan risico-
normen is hiervan een speciaal, beperkt
geval]; en

B. 'maximizing', d.w.z. iets kiezen wat
'optimaal' is; dit vergt een vergelijkende
beoordeling van ane beschikbare
keuzemogelijkheden.

Hierbij moeten de volgende drie' punten speciaal
in het oog wordêri gehouden.

Ten eerste; in veel gevallen is een beslissing
tot risico-'acteptatie önmogelijk zonder een
systematische ··.·beoordeling van de. ·beoogde
voordelen van een activiteit. Zo'n
'voordeIigheidsheoordeling' krijgt lot oog toe
betrekkelijk weittig aandacht .in .het .debat over
de aanvaardbaarheid .van risico's, waarin norm-
stelling de böVentóón voert

Een tweede berust in het
maatschappelijk karakter van veel aanvaardbaar-
risicokwesties. Tot nog •toe wordr daarover vaak
wat machteloos gesproken in termen van
uit!eeIliö]~elll(il': 'risiëepereepties'. Adequate
informatieH.lÎtWisSeling,beoordeling en overleg
door verscheidene groepen van betrokkenen zijn
echter alleen· mogelijk· in·· .een methodisch
georganiseerde ···sociale besässingspreeedcrè,
Hiervoorbestaari wel diverse praktische, maar
geen strict ratiooele recepten (16).

Een .derde punt van belang is het· feit dat
een risironemer meestal tegenover een
dyn,amischebeheerstaak staat, in pla.ats van
tegenover een •...statisch ·keuzeprobleem. Dit
houdtenerzijds/là· dat verwachtingen (kansen)
en waardeOOrdelen·mnnen veranderen·. (oök bij
andere betrokkenen). Anderzijds betekent het
dat niet slechts één, maar diverse
beslissingsregels en ook beheersprincipes
opeenvolgend kunnen worden toegepast.
Aansluitend op •..het veiligheidsdenken van de
Internationale Commissie vOor Stralingsbe-
scherming .(17) een sequentieel besluit-
vormingsseberaa uitgewerkt (4: Fig. 6.2). Daarin
fungeren risicolimitl<:ring, het· ALARA-prindpe

('As Lew As Reasoaably Achievable'}, afweging
van risico's tegen verwachte voordelen
('rechtvaardiging') en vergelijking van
keuzemogelijkheden (maximalisatie) als
opeenvolgende gronden voor een 'aanvaardbaar
risico-besluit.

Het dynamische karakter van
risicobeheersing komt ·explidet tot uiting. int.g.
procesmodellen voor 'risieogeaese' (b.v....15).
Tabel 3 geeft een opeenvolging van stadia aan,
waarmee de opkomst. en mogelijke ondergang
(bij een ernstig ongeval) vaa. een risicodragende
activiteit kan worden beschreven. Zo'n
stadiamodel geeft aangrijpingspunten . voor . de
preventie, identificatie en beheersing van
mogelijke ongevallen en ongeva1seffecten.

Tabel 3: Processtadia bij opkomst en verloop
van riskante activiteiten

1..Ontstaan van .behoefte, doelspecificatie
2. Ontwerp van activiteit
3.·Beoordeling van·.keuzemoge1ijkheden
4. Keuze van goede of beste optie
5. Uitvoering van gekozen activiteit
6. Superviseren en beheersen van de activiteit
7. Ontstaan van crisistoestand (ongevalsdreigiI:lg)
8. Optreden van ongeval, effectbestrijding
9. Teru:gkoppeiingvan naar eerdere
stadia (herziening)

Sociale risicogenese inoocialedilemma's

Aan het begin van dit artikel werd aangegeven
dat risico's voorkomen op verschillende
aggregatieniveau's: van ·lijfeiijk totm()ndiaa1. Op
de .bogere llggregatieniveau'sgaat het om
sociale accllmulatiep!ZOblemenwaarvoor niet één
ofenkelebOöfdscbnldigen zijn aan te wijzen. In
de westerse industrielanden heeft elke
individuelebur~er tegenwoordig een veel groter
produktie- en consumptievermogen en een. veel
grotere- actieradius, en dus ook een veel grotere
milieubelasting, dan de voorouders van· 100 à
150 jaar geleden. Het voortdurend. op zoek zijn
naar individuele voordelen,. waarbij steeds een
klein beetje 'verwervmgskosten'externwordt
afgewenteld,· leidt tot collectief ongewenste
situaties en grote maatschappelijke risieo's.
Dergelijke probleemsituaties .worden sociale
dilemma's genoemd (18). Daarin bestaat een
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fundamenteel eenflict tussen een veelheid van
individuele belangen en een of enkele essentiële
collectieve belangen.

Bij voorbeeld: stel dat op een goede
morgen de ene helft van Amsterdam (speler 1)
de onafhankelijke keuze heeft om op de fiets
dan wel met de auto naar het werk te gaan. De
andere helft van Amsterdam (speler 2) heeft
een zelfde onafhankelijke keuze. In de gevolgen
van hun keuzen zijn beide spelers echter van
elkaar afhankelijk (zie Tabel 4). Gaan állen met
de auto, dan levert dit een 'onvoldoende'
eindsituatie op (cel rechts onder: 4, 4); gaat
ieder met de fiets dan is het resultaat
'voldoende' (links boven: 6, 6). Kiest speler 1
voor de fiets, terwijl speler 2 de auto kiest, dan
is het resultaat •een 3 voor speler 1 en een 8
voor speler 2 (rechts boven); en omgekeerd: het
mooiste is om zelf met de auto te gaan terwijl
de anderen op de fiets gaan. Uitgaande van
'zijn' muswaarden in Tabel 4 is de optie 'auto'
voor speler 1 5!QJ!!!iI!ill!!, d.w.z. altijd beter dan
de optie 'fiets' (wàt speler 2 ook kiest). Ook
voor speler 2 is de auto dominant ten opzichte
van de fiets. Derhalve is het voor iedereen
individueel rationeel om de auto te kiezen.
Echter, de coUeçtief rationele oplossing zou zijn
dat allen kiezen voor de fiets. Het geschetste
probleem staat bekend als een "prisoners'
dilemma".

Tabel 4. Belonlngsrooster (payoff matrix) voor
een eenvoudig, imaginair 'prlsoners' dilemma'.

opties voor speler 2
fiets auto

opties
voor
speler 1

fiets 6,6 3,8

8,3 4,4auto

Noot: het eerste getal in elke cel geeft het
uitkomst-waarderiegseijfer van speler 1('de ene
helft'); het tweede getal geeft het waarde-
oordeel van speler 2 ('de andere helft'), op een
rapportcijferschaal van 1-10.

Grootschalige versies van bovenstaand
voorbeeld doen zich voor op diverse gebieden
zoals de visserij, de veehouderij, afvalproductie
en het gemoterseerde verkeer en vervoer (20).

De dwingendheid waarmee zich in een "prise-
ners' dilemma" een collectief irrationele
oplossing opdringt is meestal onthutsend. Er
zijn in dit verband twee fundamentele kwesties.
Ten eerste is er de vraag welke accumulatie van
sociale schade of verlies (in casu: milieudegra-
datie) aanvaardbaar is in het licht van het totaal
aan individuele voordelen dat de actoren in het
sociale dilemma tezamen verkrijgen. Een
tweede vraag betreft de oplossingsstrategieën
voor sociale dilemmas, d.w.z, manieren waarop
een veelheid van individueel-rationele actoren
kan worden gebracht tot 'collectief Yaticnele'
gedragingen.

In talrijke sociale-dilemma experimenten
(18) is een veelheid aan mogelijke oplossingen
uitgeprobeerd. Deze zijn samen te vatten in de
volgende zes algemene strategieën voor sociale
gedragsverandering (19, 20): (1) voorzien in
fysieke of technische alternatieven en/of
arrangementen,
(2) regelgeving en handhaving,
(3) financieel-economische stimulering,
(4) voorlichting, educatie en communicatie,
(5) sociale modellering en ondersteuning, en
(6) organisatieverandering.
Toepassing van strategieën 1, 3 en fysieke
vormen van 6 levert structurele oplossingen voor
sociale dilemmas: de structuur en/ of de 'payoff
matrix' van het dilemma worden gewijzigd.
Strategieën 2, 4, 5 en 'mentale' vormen van 6
leveren cognitief-motivatione1e oplossingen,
waarbij de wezenlijke aard van het sociale
dilemma gehandhaafd blijft. Het zal niet
verbazen dat de structurele oplossingen veelal
het meest effectief zijn (maar maatschappelijk
vaak weinig aanvaardbaar).

Conclusies

Defmiëring, analyse en kwantificering van
externe-veiligheidsrisico's op zichzelf is
noodzakelijk om die risico's te kunnen
beschrijven en het. belang ervan te kunnen
beoordelen. Beperkte risicokwantificering kan
samengaan met een beoordeling door
onafhankelijke experts. De procedure bij de
milieu-effectrapportage zou ook bij de
behandeling van esteme-veiligheidsrapporten
kunnen worden gevolgd. Be§lissen over risico-
acceptatie vergt een breder denkkader. Daarin
moet ook worden gekeken naar hetgeen er
wordt nagestreefd en gewogen, dat tegenóver

Donderdag 29 april 1993 55



Symposium "DESCIUJN VAN KANS"

het betreffende .risico staat. Normstelling kan
daarbij een beperkte rol spelen. Voor wat
betreft het beh~nvan risico's moet worden
gepleit wordt voor een meer procesmatige visie
waarin technische factoren, omgevingscondities,
individuele com~tenties en de kwaliteit van de
sociale organisatie zijn verdisconteerd. "Beter
omgaan met risico's" steunt derhalve op vier B's:
Beschrijven, Beoordelen, Beslissen en
Beheersen. TabeL5 laat zien welke deeltaken en
hulpmiddelen· <la.rbij voochaedee zijn.

Tabel 5. BeterOJngaan met risico's: deeltaken
en hulpmiddelen

schatting, logische
ju<lgnle.l1lt'van kansen;

beslissingsaaalyse,
taktische toetshl~ aan aeceptatieeormen;
operationele 'keuze-productieregels'

BEHEERSEN:ttaining, .·instruetie, supefVlSle,
waarscbuwingssy~temen, gedragsbeêwloediag,
engesals- .en effeetbestrijding

Voor bet onderkennen en uiteindelijk beheersen
van colleetievemilienrisico's is het sociale-
dilemmaparadigma van groot belang (naast het
"prisoners' dilemma" zijn er ook andere, minder
dwingende sociale dilemmas; zie 18, 20). Dit
probleemmodel, dat in psychologische
laboratoria veelvuldig (kleinschalig) is
bestudeerd, dient in grootschalig .•veldonderzoek
te worden. getest op zijn •diagnostische waarde,
maar ook op .zijn 'therapeutische'. implicaties;
De zes genoemde strategieën voor
maatschappelijke •.gedragsverandêring ·kuiUlcn
daarbij in diverse combinaties worden toegepast
De vier B's 'Val:1 goed .tisieobeheer •krijgen op de
hogere sociale ·aggregat.iemveau'seen ·.neel
andere betekenis ·en inhoud dan zij.·hebbenop
de lagere, individueel getinte
rîsiccáivesu's. Voor risico-analysten en
toegepast besliskundigen· .is .bet een· speciale
uitdaging om ook het omgaan met grootschalige

milieurisico's methodisch goed in de vingers te
krijgen.
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lezing van drs. H.L. Stipdonk
-Onderafdelingsboofd en senior project leider scheepvaartveiligheid
hoofdafdelingseheepvaart, dienst verkeerskunde RWS.

Veiligheid vervoer over water

(Stipdonk laat een film zien van een botsproef.
Twee schepen komen in aanvaring. Daarbij treden
enorme spanningen en vervormingen op. De
aanvaring wordt van alle kanten bekeken.)

Ik zal u iets vertellen over het project 'Veiligheid
Vervoer over Water'. Maar omdat dit de laatste
lezing van de middag is, zal ik ook een paar
punten aanstippen van de andere sprekers.
De watersnoodtamp in 1953, waarbij grote delen
van Zeeland enZuid-HoUand overstroomden, was
aanleiding voorde Nederlandse regering om een
start te makeá.saet het vakgebied kwantitatieve
risico-analyse. Ik dit een pluspunt van de
watersnoodramp,· hoe akelig ook, omdat die heeft
geleid tot de c0!.iceptievan de kwantitatieve risico-
analyse. VerVolgens is het vakgebied in korte tijd
gegroeid. Er kan over getwist worden of het
vakgebied nog. in de kinderschoenen staat.
Inmiddels hebben we de jaren van de grootste
groei gehad en. is er ontzettend veel gebeurd ..Zo
hebben we nu een duidelijk beeld van waar de
overstromingScisÎ(:o'sbepaalde waardenhebben;
het beroemde dijkringenkaartje. Ook bij het
Ministerie van VROM heeft men niet stilgezeten
(Dia: Stipdonk naast een LPG-bol) Als u goed
kijkt kuntu mij naast de LPG-bol zien staan. Dit
is dan ook ··niet in Nederland, waar het
onacceptabel zou zijn dat een willekeurige burger
zo dicht bij een LPG-bol zou kunnen komen. Dit
is in Canada en daar kan dat kennelijk.
U hebt natuurlijk gemerkt, zonder dat ik het
gezegd heb; dat er verwijzingen geweest zijn naar
de lezingen Vrijling, Brensers en Van den
Brand. Nu aan mijn· eigen lezing toe.

Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
doet van alles aan het uitrekenen en beheersen
van risico's. Het lijkt me goed· om na deze
inleiding nog ••.•iets te zeggen .over het project
'Veiligheid Vervoer over Water' ":In het project
zijn we erop uit om voor het vervoer over water
risicodimensiestebepalen. Dat zijn in hoofdzaak
de dimensies zoals VROM ook hanteert,
hoewel er denkbaar zijn. Samen' met
VROM participanten, zoals het

Havenbedrijf Rotterdam en sinds kort het
Interprovinciaal Overleg, zijn er risicobe-
rekeningen gemaakt en zijn er risiconormen
bedacht. Wanneer de risico's op een bepaalde
plek niet binnen de norm vallen, dan moet je
maatregelen bepalen. Je hebt immers als techneut
besloten dat de risico's aan die norm moeten
voldoen. Vervolgens is het nuttig om te bekijken
welke van de mogelijke maatregelen het beste
genomen kan worden. Misschien is het ook nodig
om een afweging van de kosten te maken,
Hoeveel ben je bereid te investeren in een
maatregel om risico's beneden een norm te
krijgen?

Wat is er zo moeilijk aan risico-analyse? Het
meten van risico's heeft talloze facetten. Zo moet
je rekening houden met de eigenschappen van het
schip, de lading ervan en met de omgeving. Ik ga
hier verder niet op in, want dat .zou een heel
symposium kosten. Ik bedenk me dat ik verzuimd
heb te zeggen dat het project de nadruk legt op
het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat erom
dat we, net zoals bij vaste installaties of in iets
andere vorm bij luchthavens, de kans bepalen dat
mensen, die niet bij het proces betrokken zijn,
overlijden door fouten, die in dat proces gemaakt
worden. En bij het vervoer over water zijn er
maar weinig soorten fouten denkbaar, waarbij
mensen buiten het proces overlijden, behalve bij
het vervoeren van gevaarlijke lading.

Risico's bepalen kunnen we inmiddels. Voor
verschillende plekken in Nederland hebben we
sommen gemaakt. Daarbij worden de
verschillende risicocontouren berekend naar
aanleiding van de kans op het vrijkomen van
toxische of brandbare stoffen. Er komen een
aantal knelpunten uit voor individueel en voor
groepsrêsico,
Nu is het zaak daar maatregelen te nemen waar
de risico's te hoog zijn. Dat zou bijvoorbeeld de
IJ-oever in Amsterdam kunnen zijn. Daar worden
fraaie nieuwe projecten gepland. Voordat je voor
deze projecten een vergunning krijgt, zal je
moeten uitrekenen of het wel aanvaardbaar is dat
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woningen op een bepaalde afstand van het water
staan. Dagelijks 'Varen er immers veel schepen
met gevaarlijke Voor de Kop van
Zuid in Ro<ttelrdam hetzelfde. Een andere
interessant is potentiële slachtoffers, die
zich op wegen langs het water bevinden, ook mee
moet nemen in. de berekeniagen. Tot nu toe
wordt dat niet gedaan. Voor dit soort lokaties,
waar het gaat om risico's op plaatsen waar nog
niet gebouwdis, is een heel eenvoudige maatregel
te bedenken. Als9~risico' s te hoog zijn dan bouw
je gewoon niet <Set •is. jammer dat gemeentes
daar meestal .ni~t zo blij mee zijn. Je kunt ook
proberen om. AA scheepvaart veiliger te maken
door maatregeJellaanhetverkeer of de vaarweg.
Een probleem (iaarbij .is •dat het maken van
sommen omdc ••veiligheidsverbetermg in te
schatten lastigis.iOat is veel makkelijker. te doen
als je besluit niette bouwen, Dit blijkt ook uit het
volgende voorbeeld. U'ustekencleankers bij
schepen kuunener voor zorgen dat het schampen
van twee schep~lllangselka:ar al grote gevolgen
heeft. De anketswerkenals blikopeners. Ze doen
duidelijk en ••g~hoorzaam hun werk en het
resultaat •ervan is niet zelden bet vrijkomen van
lading. .Als jepvcrweegt •.dit soort ankers te
verbieden, ishetçntzettend moeilijk om het effect
van .deze maatregel te kwantificeren.
Wat in .. zo'n geval te doen? .We kunnen
intemationaaLaj;'sprekendathet uitsteken Vandit
soort ankers .moet worden ...afgeschaft, wat
overigens goed uitvoerbaar is. We kunnen ook
uitgebreid sOnunen gaan maken met •een
geweldige kans dat die sommen heel
onnauwkeurig zijn. Voor je het weet ben je met
dit soortondertoeken een paar miljoen verder.
En, zoals Prof. Vlek net al zei, tegen detijd datje
besloten bebt om de ankers tocll maar weg te

eu
Er loopt
driewieler
en....blijft
rijdt de man gewoon

werk voort. Alles lijkt weer in orde, maar de
streep op de weg gaat met de
bocht om ) kunnen leren
filmpje, We een bijna-ongeval op
driewieler
hebben en oorzaken kun
eerste is het. mçgelijk om de egels uit. te roeien.
Dit is een slechte maatrege~ want je schuift de
oorzaak op de egel af. Bovendien zijn er nog 'led
ander diersoorten die op de.weg kunnen geraken.
Ten tweede is het een mogelijkheid om de radio
af te schaffen, zodat de bestuurder zich beter kan
concentreren. Aan de andere kant houdt de radio
hem ookuit de slaap. Tenderde kanhet ongeval
komen door .het mooie ..weer, waardoor de be-
stuurder van de. zon geniet en. niet goed oplet.
Het had misschien beter slecht weer kunnen zijn,
hoewel het strepen trekken. dan wel.,:een stuk
moeilijker is. En tenlaatste is het mogelijk om de
opleidingseisen voor de bestuurder te verbeteren.
Hij kan bijvoorbeeld getraind worden met behulp
Van simulaties ..Maar paniek is paniek. Uit het
voorgaande kunnen we concluderen dat
oorzaakbestrijdillg .niet helpt.
Er is sprake van nog een categorie ongevallen. Nu
de lijn. de weg niet .meer volgt, zullen in de
komende nacht honderden auto's het ravijn in
rijdeil.Hoehaddit voorkomen kunnen worden?
Erlladden.weUichtbeter .helemaal geen. strepen
hebben moeten bestaan. Dat. heeft. als voordeel
dat de strepen helemaal niet getrokken hoeven te
\Vorden en. dat er. dus ook. niemand in de war zal
raken. De ambtenaar in de driewieler bad ook om
kunnen kijken oJ kunnen bedenken dat de streep
verkeerd stond .. Een andere manier om een
ongeval.te. voorkomen kan bereikt.wmden door
een extra ambtenaar in te zetten, die de strepen-

col1troleeft Dit is ecbterwelergduur. De
is dat ook ougevallen oaver-
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maatregelen die ingrijpen op de structurele
ongevalsoon;a~. Verder hebben we een model
ontwikkeld .w8armeerisico'skunnen worden
berekend naaI"VROM-risicodimensies. 111 de toe-
komst willen we in dit model ook
materiële,mili~u~ en economische schade
integreren, zodat één risico-effectmodel wordt
verkregen. Eind 1993 is de kale versie compleet
en in 1995 het operationeel model.
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Iedereen weet hoe ons milieu

ervoor staat. Het is de hoogste tijd

om gezamenlijk de handen uit de

mouwen te steken.

Als bouwer denk en handel

je praktisch. Kennis van het bou-

wen, ge'fntegreerde technieken en

de bundeling van de krachten in de

divisie Milieu, maken het moge-

. lijk om kostenbewust vervuilings-

problemen aan te pakken: grond-

en waterbodemsanering, maar ook

grindreiniging en afvalverwerking.

Verenigde Heilmans Bedrijven

neemt ln'de bouwnijverheid een

leidende positie in. Zorg voor het

milieu wordt vertaald naar concreet

beleid. En het werkt.
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Forumdiscussie

Dhr. Agema, Het eerste statement dat ik hier heb
is van Walt Massie. Die heeft het over maatregels
om risico's tevenninderen kunnen zelfs risico's
verhogen. Heeff één van de panelleden hier iets
op te zeggen, of moet ik aan Walt vragen om dit
nog iets toe te lichten?

DM. Massie.Een voorbeeld hiervan is het geac-
cepteerde risico voor de bemanning van offshore-
platforms. Een van de oplossingen daarvoor is dat
we gebruik gaan maken van onbemande
platforms. Een .gevolg daarvan is dat we vaker
naar een platform toe moeten, voor ieder klein
klusje met een helikopter. En één van de gevaar-
lijkste beroepen op de Noordzee is helikopter pi-
loot. Met andere woorden, door die vermindering
van de risico's van de bemanning verhoogt weer
het risico van het probleem bij het gewone vlieg-
verkeer.

Dhr. Agema. Heeft één van de panelleden hier
iets op te zeggen?

Dhr. Vrijling. Shell als maatschappij kijkt naar de
veiligheid van zijn bedrijf integraal. Die nemen
dus de integrale risico's van de oliewinnig, inclu-
sief het vliegen naar de plaats en het winnen van
de olie inbeschouwing. Goed, dat neemt niet weg
dat er misschien andere onverstandiger zijn.

Dhr. Vlek. Jaik •.zou ook denken, doe je analyse
dan wat breder; en trek op meerder fronten ver-
gelijking om teZi.en wat je eigenlijk optimaliseert.
Dus je ku.nt een lokale optimalisatie doen, maar
ook een integräle. En dan kan bij de integrale
optimalisatie blijken dat. je op sommige
onderéeler, wafminder maximaal moet zijn dan je
eigenlijk zou dOen.

Dhr. vld Brand. Bij devergunningverlemngkomt
dat ook voor. Een van de mogelijkheden om het
risico buiten de poort te beperkenl is .om een
opslag inpandig. neer .•te zetten, of om .naar
kleinere opslag uit te wijken. Dat verminderd de
risico's buiten het hek, maar dat kan inson:unige
gevallen de risico's voor de werknemers binnen
het hek vergroten. Daar zou je dus een afweging
bij moeten maken.

Iemand uit de zaal. We zouden ook kunnen kijken

naar de afweging tussen veiligheid en milieu. Om
het milieu. te sparen is het voorkeurs-tracé voor
de Betuwe-spoorlijn strikt naast deAlS, maar dat
zou. best wel het verkeersveiligheids-risioo
aanzienlijk knnnen vergroten, waarmee de
bevolking van de steden langs de Betuwe-route
een verhoogd risico heeft. Het is niet alleen
binnen de veiligheid zelf dat deze afweging een
rol zou kunnen spelen, maar het zou. ook t.O.V.
andere aspecten ineen besluitvormingsproces een
hart moeten zijn.

Dhr. Agema. Wie wil er hier commentaar op
geven.

Dhr. vld Brand. Voor zover ik weet is het zo met
de Betuwe-route, dat men hem erg bewust naast
de Rijksweg gelegd heeft. Het is zelfs ZO dat een
deel van de Haven-spoorlijn nabij Rotterdam, die
nu nog vlak langs de woonwijk loopt, integraal
ook verlegd word. We zijn daar als ministerie
druk mee geweest om dat voor elkaar te krijgen.
Als u het heeft over interacties tussen het vervoer
van gevaarlijke stoffen over zo'n Betuwe-route en
het vervoer van gevaarlijke stoffen over zo'n
Rijksweg, dan denk ik dat je over veel lagere
kansen praat, dan zeg maar de initiële gebeurtenis
dat er iets op die Rijksweg gebeurt of iets op de
Betuwe-route gebeurt. Een ander verhaal natuur-
lijk, net door Dhr. Stipdonk .genoemd, is dat in
het huidige externe veiligheidsbeleid te weinig
aandacht wordt besteed aan de weggebruikers, die
worden als zeg maar kwetsbare omgeving met
meegenomen.

Dhr. Agema. Ik heb hier een volgende vraag van
Dhr W.L. Voeren, Vinden de inleiders dat er een
relatie moet bestaan tussen de veiligheidsnorm en
de economische consequenties, zowel de huidige
als de toekomstige.

Dhr. Vrijling. Ik ben het daar meeeens, In mijn
ogen is de veiligheidsvraag ten diepste een afwe-
ging van kosten en baten in de breedste zin. Dan
zijn de kosten van aanleg, de LNC~waarden zijn
kosten die meewegen, het oproepen van risico's is
een vorm van kosten. Hier tegenover staan de
baten. Bij Schiphol meer vervoer, een betere
economische pesitievaa Nederland. De totale
afweging beslist uiteindelijk of het aanvaardbaar
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is. Waar wij over praten zijn van die hele grote
afwegingen, één onderdeel, het risico-aspect. Als
goede Westerlingen snijden we het probleem in
kleine stukjes, en .gaan .:het· per stukje oplossen.
Dat was er in feite vandaag ook aan de hand.
Vlek heeft even de~ordelen genoemd, en ik heb
dat met gedaangeVi()onterwille van de tijden
omdat de conventie J'liijdat toestaat,maar in feite
is dat fout, en zal je zien dat dat. meeweegt Het
moeilijke is datalsj~komt met dat.soort overwe-
gingen, dan wordt h~ vO()riemand die in Neder-
land ietswilondernententotaa1 onvoorspelbaar of
hij dat zal mogenQf· met Omdat hij natuurlijk
vindt dat hij Nederland economisch geweldig ten
baten. is,maarhij~tmet wat eeuanderdaar
van denkt. De tech~kerheid is een belangrijk
punt, waarbij gef$rceerd wordt· tot het stellen
van weinig subtiele~rmen.omderedûs zeker-
heid te handhaven.. Ik kan. je ..verteUen je

invester~gsprojecten mee-
dat dedrukól.n je mening aan te passen

ten ganstesan ééu V!ffi de partijen
En dan is het nodig om demaatscbappij.steun te

objectieve~gels.Maar bij het opstellen
van dieregelsm~t natuurlijk het .principe ..ven
kosten-baten bovenaan. staan.

Dbr.Agema. Komen dit soort overwegingen niet
naar voren met de beleidsanalyse, als je altema~
tieven tegene1kaar afzet, en .een multi-çriteria
analyse. Danrnoetell.alle faeetten op een rij gezet
worden en inzichtelijJi:gemaakt worden op grond
waarsan de beslissHlgen·genomen worden.

Dhr. Vld Brand. De normen die wij hebben voor
industriële activiteiten, die hebben een vrij harde
grenswaarde, ik denk dat we die ook wel kunnen
handhaven· in Ne4edand als. geheel, maar dat
neemt niet weg, datje wel eens een situatie tegen-
komt waarbij··et kUelpunten Ontstaan. Overigens
liggen.die knelpuuten veel tneer I)ijde planologen,
die veel te dicht bij industriële acti.vitèiten willen
gaan bouwen. Toch speelt het op een aantal
plaatsen in Nederland, spoorwegemplacementen,
de
Westerscbelde, bij de Kop van Zuid zijn we eruit
gekomen~ bij deQ~()everin Amsterdam .zijn we
ernitgekomen,datzjjn()verïgensgeeneenvQUdige
discussiesgewee&t.Want de gemeentelijke politi~
cus .heeft daarbij een andere .bril. QP dan de
nationale .politicus.M.aar ·ikdellkdat wijd,aarbij
onze. rug wel.·rechtprQberen te. houden. als het
gaat om het handhaven van die normen, maar dat

laat onverlet dat de basisgedachte van die normen
wel iets is dat er een relatie moet zijn met de
economische consequenties van die normen. Het
moet.nietzozijndat we met een of andernQrm
stelsel het land failliet helpen. Maar we hebben
het idee dat dat voor stationaire installaties niet
aan de orde is.

Iemand uit de zaal. Maar ou een heel klein LPG
stationnetje.in een heel klein .:gehuchtje. die de
zelfde veiligheidsnormering ondergaat alsDSM ...

plant een grotere
dan bij een LPG tank station. ik zie op voor-
hand niet in wat daaraan verkeerd is.

Dhr. Vlek. Het betoog van Dhr Vld Brand wijst
erop •dat normen maar beperkt .bruikbaar zijn.
Wat mij een beetjev~rbaastaan. de risico analyscs
van mijn technische collega's is dat er fantastische
rekenexercities plaatsvinden,. vaak .met talrijke
assumpties, en ootmoedig toegelaten
onzekerheden, die doorwerken in degiobaliteit
van de eiadschatting, Waarbij er dan op een zeker
moment wordt .gesteld dat persoonlijke risico's
moeilijk zijn in, te schatten, zoals bij de
waterkeringen, mllar niet te min worden. er ver-
volgens. strategische .besluiten. op gebaseerd. Dat
lijkt mij teveel wring~n. Het zou goed zijn als ook
daar watgesystematiseerd werd door bijvoorbeeld
te ste~ dat D9rmstellinggoeà werkt in situaties
waar risico's goed te m.eten zijn, da,t.zijn dus de
situaties waar wij veel mee werken, waar veel
ervaring çver bestaat,. 'Naar veel statistieken over
zijn, ..en .waarjebeD:ekkelijk simpel over kunt
besfissenbijyoorbeeld dOOrtoet&ingaan normen.
Gli<ltlletecbter om zulke enonn~. proj~d;enals de
uitbreidillgvan Sebipho~ orde verstermngvande
rivierdijtcen,waarvanik. nog nietovert~igend heb
zien AAugetOOJlddatdatvverkelijknodigis; ell een
grotem,eerderhcidvan deomwooenden vindt dat
blijkbaar ook, dus ik zie dat nog •.steeds •.met
belangstelling tegemoet. Gaat het echter om ndke
groteprojeçten da.ndenk ik dat we op eeuanàere
beslissingsregel moeten overgaan, namelijk het
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afwegen van voordelen, kosten en risico's in de
ruimste zin des woords, zoals mijn buurman' zegt.
Maar boeft bet dan niet alleen een economiseae
kosten-batenanalyse te zijn, mag er ook worden
gekeken naar sociale kosten en baten; en mag er
dan ook een beetje gekeken worden naar de lange
termijn. Daar hebben we een methodologie voor,
die noemen weheslissingsanalyse of multi-criteria
analyse, wat daar nog aan gebeuren moet is dat
dat nog een beetje wordt ingericht voor
sociale beslissingsproblemen waarbij meerdere
sociale groeperingen aan de orde zijn. Dus mijn
stelling zou ziju:Voor zover risico's niet goed zijn
uit te rekenen,zijn ze ook niet goed te normeren,
en dan moet je het opvangen. in de procedurele
sfeer. Nou ntoet je net de sociale beslis-
singsprocedures inrichten waardoor je de onze-
kerbeden over de risico's opvangt door de ratio-
naliteit van de beslis,singsl>roceêhHle.

pet op van
heslissingsprocedures bij de

even. anders, ik heb in mijn
presentatie à;aat'van wat voorbeelden gege-
ven. Los zo dat die risico normen,
ook dat heb duidelijk te maken,is
maar één van .waarop het externe veilig-
heidsbeleid Punt 1, we hebben eerst een
brongericht .beleid, los vaa risico normen kijken
we boe We zo veilig mogeiijkkunnen handelen
met gevaarlijke stoffen.: Punt 2, dan resteert er
een situatie Waaraan je. gaat rekenen, zo goed als
mogelijk en met instemming van alle betrokkenen.
Op .basis daarvan worden dan iaderdaad nogal
eens extra besluiten genomen. Maar bet is zeker
niet zo dat bet alleen maar het kijken naar
normen is, en denken het is nu zo goed. Er komt
wel meer om de hoek kijken, bij de vergunning
verleningsprocedure zijn er hoorzittingen. Dus de
mensen worden geïnformeerd over wat er gebeurd
in hun· omgeving. Een goed voorbeeld hiervan.is,
helemaal los van normen wordt er- anders
besloten dan er op grond van de.normen nodig is.
We.hebbeneelleleetriciteits centrale in Nijmegen
staan, de EI"ON zit daar, die gebruikt nu
ammoniak voor een proces om stikstofoxide uit de
schoorsteen vangen. Hiervoor staat.er een
grote. opslag ammoniak, Het had.een tot vloeistof
verdichtte <UI1moniak~vormkunnen zijn, .eea
risico-volle vorm. Volgens de berekeningen was er
eigenlijkgeenvniltje aan de lucht, althans als je
dat toetste aan de normen. Toch vanuit de
hoorzittingsprocedure, de vrees van de omwonea-

den, gekozen voor een vorm van ammonia.
Ammonia is dus ammoniak opgelost in wateren
is dus veel minder gevaarlijk vorm. Dat staat dus
helemaal los van de normen, maar dat komt naar
voren op het moment dat je het hele instrumenta-
rium van vergunning verlening tevoorschijn baalt.
En risico normen, bet is wel prachtig om over te
praten, het is maar één facet van bet geheel, maar
het staat in een warme belangstelling.

Dhr Piers, Een beetje aansluitend op Dhr. vld
Brand, er wordt de suggestie gewekt, dat norme-
ring niet goed uitvoerbaar is op bet moment dat
risico's niet goed uit te rekenen zijn. Ik denk dat
ik het daar niet helemaal mee eens .ben, ik.denk
dat, ofje risico's nu goed of slecht kuntuitreke-
nen, in beide gevallen je het moet doen om een
zo goed mogelijk beeld te krijgen OVer welke
risico's nu praat. De belangrijkste reden waar-
om normering niet werkt is omdat normering
maar betrekking heeft opeen heel kleindeel,een
beperkt aspect rond risico's. Dus
het is niet zo dat normering niet werkt omdat je
de risico's niet uitrekenen. Normering werkt
in een aantal gevallen niet omdat een heleboel
aspecten, je wel zou moeten meenemen in de
afweging, niet in de risico-berekening zitten.

Dhr. Vlek. Dat klinkt toch een beetje vreemd
denk ik, en ik denk dat heel veel Nederlanders
zich daardoor niet zullen laten overtuigen. Hoe
kan je, als je zegt, ik heb voor een sollicitant
nodig VOOreen vacature, die minstens een IQ van
130 heeft, dan heb je dus een duidelijke norm,
maar ik kan intelligentie niet goed meten, Dan ga
ik toch die norm toetsen, dat kan toch niet.

Dhr Piers. Nee, dat kan ook niet.

Dhr. Vlek. Dus het hanteren van normen stelt
toch eisen aan de precisie Waarmee ik risico's kan
schatten.

Dhr. Piers, Ja, als je een norm moet formuleren
op basis vaneen maat die je daarna inderdaad
kunt bepalen. Natuurlijk is het zo dat als je niet
kunt uitrekenen wat bet risico is, dat het ook geen
zin heeft om risico te .normeren. Alleen is bet
denk ik niet terecht om de beperkte toepasbaar-
heid van normering te laten worden veroorzaakt
door het· feit dat risico niet zo nauwkeurig als je
zou willen kan worden uitgerekend. Ik denk dat
het zo blijft dat het risico dat je uitrekent, zo
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nauwkeurig mogelijk, .is een belangrijk stuk
informatie in de afWeging rond risico. Dat is
slecht een deel van> de afweging. Dat ben ik
helemaal met 11 eeWkJe· kamt niet een beslissing
nemen op basis va.neennorm die slechts een deel
van de afweging inzieh heeft. Dus ik ben het met
11 eens dat als jeni~tkunt meten, dat je ook niet
kunt normeren; Maar ik ben het niet met u eens
dat normering niet werkt omdat we risico's zo
slecht kunnen meten.

Dhr. Vrijling. Ik vind het ook een beetje een
dreg-rede; want ookalkanje de risico's niet goed
uitrekenen, dat is vOQr mifnog niet een reden om
niets te doen. AIs;jekijktnaar de rivierdijken, dan
kan jeuitrekenendatdebnseensin de 1000 jaar
is 1000 mensen velrdrink:en in de Betuwe.
Die sesn is niet goed, dat ik ook woel,daar
kan best een factorlO aan schelen, maar als je
dat uitgerekend bebten je zegt: nou we hebben er
niets aan, we doen het tocheensmde200jaar.
En het blijkt ·achtet'af wel te gebeuren, ·enook
zoveel mensen hetlêverrtekosten, dan heb je als
geavanceerdemaaî$happij toch iets geks: gedaan
door het besluit •uitte stellen, want we weten bet
niet goed, en het dan maar in de praktijk te
proberen. Daar· zit toch een element in, ook al
weet je dat die som niet goed is, toch vind ik dat
die mee moet. wegen. in die beslissing.

Dhr. Vlek. Het wordt een beetje griezelig vind ik
voorzitter. Ik krijg uavan twee kanten dingen te
horen over normstelling. Ik· hoop dat we bet
erover eens. kunnen worden dat normtoetsing
geen zin heeft, als ik datgene wat ik moet toetsen
aan de norm. niefvo1doende nauwkeurig kan
meten. Aan de andere kant is normtoetsing een-
zijdig omdat, ook al kan •ik bet goed doen, er
meerdere dingen .afgewogen moeten worden.
Prima! Waar ik nü<als besliskundig burger van
Nederland .bijna Dtet··kromme tenen naar· zit te
kijken is dat, of&ch<J1011hier dus nadruldrelijk een
aantal uiterst punten aan veiligheidsnor-

door Dm. Brensers· van-

mening is dat de dijken voldcende-seifigen vol-
doende boog zijn. En ik hoor daar vancoüega
Vrijling het klassieke, .of Brensera zei het zelf
klassieke ingenieurs antwoord op: kennelijk zijn
de mensen niet: voldoende op: de:hoogte van de
risico's.

Dhr. Agema, Misschien dat Brensers oog opmer-
kingen heeft.

Dhr. Brensers. De inwonersbebben in diezelfde
enquête aangegeven dat 80% nooit, of te weinig,
informatie krijgt van het polderdistrict. Wat dat
betreft mag ik wel de. •stelling aangaan .dat ze
slecht geïnformeerd

Dhr. Vlek.lshet geprobeerd?

Dhr. Brensers. Dit blijkt uit die enquête, dat
mij voor wat het waard is, dat is mijn
onderzoek. Bij de voorstelling vannormstel1ing bij
dijken in degevaUen· die zich hebben voorgedaan,
bij de Deha-comraissie, bij de commissie Breeht,
en nu bij het advies van de cömmissie Boertien, is
natuurlijk ook naar de economische afweging
gekeken. En daar blijkt uit dat een optimaal
rislee-niveau in ieder geval· uiteindelijk lager is
dan er niteindelijkuitgekomen is, omdat andere
factoren zoals aantasting van het ..milieu e.d., in
die afweging een rolgespee1d hebben. Dan kun u
wel zeggen: dat heeft de politiek, of de commissie
Boertien .niet goed .gedaan, dat is natuurlijk uw
persoonlijke mening, maar er is weldegelijk naar
al die factorea gekeken. Op grond daarvan is er
een keuze gemaakt Dat knn je niet formaliseren,
dat blijft subjectief.

Dm. Vlek.' Het is lenk omdat te horen.

Iemaad uit de zaal. Ik wil graagopDbr. Vlek
reageren, o'Verhetnietuitrekenenen het niet
voldoen. aan de norm. Hij beeft zelf een perfect
voorbeddgege'Ven· dool' .zijn matrix, waarin bij in
feite een stelt, ....,maximaliseren vaahet
rapport cijfer. Hij kan ook niet beoordelen
wat uiteindelijk beter was in een bepaalde situatie,
dat· was intuitief;;... bij op
gegevens een duidelijke beslissing. Ook alk:an
beslissing wel heel· dniddijk anders·uitvaUen •••...
Maar toci! rekening moeten houden

olU>:eklerecijfers be~~tine;en
wil van A naar



Dhr. Agema, Heeft u daar nog een reactie op
Vlek?

Dhr. Vlek, Als dat nou zo is, dan wordt de vraag
heel cruciaal, .wie die cijfers neerzet in zo'n
matrix. En als We dat toepassen op de rivierdijk-
versterking, dan zou het ook daar heel cruciaal
zijn om .de waarde-oordelen te verzamelen, die
hier geldig zijn. En dan rijst bij mij de vraag: die
intuïtieve normstelling, wat zit daar nu eigenlijk
achter, want dat is niet intuïtief, dat zijn politiek-
ambtelijke krachten in het netwerk van instanties
die berekeningen hebben uitgevoerd, die de nood-
zaak van de versterkingen naar voren hebben
gebracht, en die uiteindelijk een bepaalde uitvoe-
ring van de werken hebben aanbevolen, zonder
daar in voldoende mate allerlei andere belangen-
partijen bij te raadplegen. Dus ik kom wederom
bij mijn steUing: als je de risico's objectief niet
overtuigend kUnt meten, ga dan sterker op de
procedurele toer, en zorg ervoor dat je de ver-
schillende belangen-partijen er goed bij betrekt.

Dhr. Breusers.Rr wordt nu gesuggereerd dat het
onderzoek wat gedaan is, niet objectief is gebeurd,
en dat vind ik wel erg ver gaan.

Dhr. Agema, Goed, er was nog een derde vraag
van Dhr. die ging over econo-
mische consequenties, ik dacht dat dat inmiddels

derde vraag: dient met betrek-
de de groot-
beinvloedingsgebied te

afg.est!emdopeen vaste vorm, of zou de
norm moeten zijn van de activiteit
waarvoor deze .norm is bedoeld.

Dhr. vld Brand. ik denk dat dat zo is, waar
doelt u op: op het verschil tussen een LPG-station
en een luchthaven, ... Alshet gaat tussen DSM en
een LPG-station, dan heb ik daar ook al een
antwoord opgegeven, terwijl bet invloedsgebied
wel verschilt.

Dhr. Vooren .....

Dhr. v\d Brand, Ja, maar wordt het dan niet
mistig. De ecbtekrac:ht van kwantitatieve risico-
analyse is volgens mij dat je datgene wat jein
Groningen uitvoert met een LPG-tankstation. of
een ammonWckoelinstaliatie in een veiling, dat
dat niet wezenlijk anders wordt afgewogen dan in
Zeeland. Met andere woorden consistentie is toch

de vlag waarop het berust. Op het moment dat je
al dit soort uitzonderingen gaat maken, met aller-
lei argumenten, sommige zullen zeker valide zijn,
dan weet ik niet of je daarmee het belebonwwerk
ineen laat storten. En dan is voor mij de vraag,
dan daag ik u uit, we heffen de kwantitatieve
risico-analyse op, en we gaan terug naar een
vergunning verleningssysteem in Nederland, en
ook de planologen laten we met rust met al dit
soort randvoorwaarden, en we kijken hoe het dan
loopt. Ik kan u daar sterke voorbeelden van
geven, want ik heb de tijd meegemaakt dat we dat
niet hadden, en wat zie je dan? Dat een zichzelf
respecterende provincie Zuid-Holland aan Gist-
Brocades vraagt bij z'n overslag voor chloorcilade,
om de 20 meter een veiligbeids-afsluiter in z'n
leidingwerk te zetten, omdat namelijk pas dan, als
er wat vrij komt, er geen irritatie buiten het hek
optreedt.

Dhr Vooren ....

Dhr. vld Brand. Ja, waar wat is gelijksoortig. Je
krijgt dan een definitie-kwestie van wanneer is iets
nog gelijksoortig, en wanneer niet. Schiphol, om
maar iets te noemen; daar is het beheerssysteem
al heel anders. Dat is iets van nationaal belang,
terwijl dat LPG-station in Drenthe van lokaal
belang is, daar spelen dus heel andere factoren
een kan voorstellen dat je op die
manier anders naar de dingen kijkt. Kijk naar
transport, dan wij van VROM op het
ogenblik voe'fl12.melijk.geïnteresseerd in een
lokatie-specifiek beleid, net zoals.bij inrichtingen.
Ik kan voorstellen dat er een instru-
mentarium in ontwikkeling komt, en dat zal
ongetwijfeld gaan met de normgedachte van prof.
Vrijling, waarbij naar transportvormen in
totaliteit kijkt, want juist met zo'n normstelling
kan je de argumenten internationaal aandragen
om dingen in positieve zin te veranderen. Dat kan
je niet met een lokatie-specifieke norm. Het is
dus een beetje afhankelijk van wie el' aan de
touwtjes trekt en. wie er aan de knoppen draait
Voor stationaire installaties is dat behoorlijk een-
duidig, en voor. lokatie-specifieke situaties bij
vervoer ook. je bet over vervoersstromen,
bijvoorbeeld het treieverkeerof.eaze luchthavens
of onze dijken, dan kan ik mij voorstellen dat je
een andere benadering kiest. Het instrument is
niet heilig, nee er ligt een afwegings vraagstuk, en
ik zoek daar een geschikt instrument bij, wat ik
dan ook nog aan de bevolking kan uitleggen, dat
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is wat de politicus de ambtenaar vraagt.

Dhr. Vrijling. Ik even zeggen dat je de
mogelijkheid hebt te kijken naar het totaal
aantal doden binnen een bepaalde
activiteit in Ne:delr1al:l.d,en dan moeten LPG-
station heel het je er heel
veel van. hebt de gevol-
gen ook kom je op een
heel ander dus in totaalheclnetjes.
Het •probleem Schiphols
komen meens zijn

recht ··heel
mOmellltdat er een

NederIandzijn, dan
de lucht .met tien

Wat is bier aan
dit voor een norm. Nu is
voorlopig niet gebeurd,

van het totaal aantal oOKde
moeten worden aangepast.

Dhr. v/dBrand.E~dat is belangrijk, iets waarvan
mijn tenen een beetje krom stonden, ik·denk dat
de TAW-norm ende NMP~norm veel.dichter bij
elkaar zitten, datief misschien vandaag door
enkele inleiders is gesuggereerd, die zitten hele-
maal·niet zo ver van elkaar.

Dhr. Vrijling. Wij praten .altijd· over onze lucht-
haven, onze dijken ena, je .kan net ook veel
platter zeggen: zodra· de Staat zelf de gevolgen
van de n<>rmbijsteliingmoet betalen, dan is het
opeensanderekoek,dan wanneer we de rekening
naar de SneB sturen, of naar Gist-Broeades. We
bebbenhierveelmmder moeite mee.

Dhr. Agema. Zijner nog belangrijke vragen uit de
zaal?

Iemand uit

van.·Neder-

problemen praat, dan is net wel-daar; en praten
wij hier met z'n allen over een luxe probleem.

Dhr.Stipdonk. We krijgen met Oost-Europa nog
heel wat te stellen. Sinds de grenzen open zijn
gaan ook al oazeoudesato's naar Polen, de
verkeersonveiligheid stijgt daar enorm. Dm komt
nu ook de waag: West"Europa kunnenju11i.enu
ook iets .doen. aan. onze verkeersveiligheid. Dat
gaan·we .natuurlijk ook doen.

Dhr. Vlek. Nieuwe sturen.

Dhr. Stipdonk.
doen we dus· niet.
en
veiligheid.op te. krikken. Zodra we· dat oPI5;eîost
hebben, weten we meer wat we onze
oude auto's moeten doen, Het is waar, er wordt
nog te beperkt gekeken denk ik, de landsgrenzen
zijn weg per 1janeari, en daar raoet.je. ook in het
onderzoek iets van terug zien.

Dhr. Agema.1k denk dat er inde loop van de tijd
wel een goede poliey zal komen.

Iemand uit de zaal....

Dhr. v/ d Brand. Dat is zo, degroepsrisico-eerm
geldt voor een . industriële inrichting, dus voor
SheU is die hetzelfde als voor een LPG-tankstati-
on, als voor.DSMenz.. Het is zeker zo, dat je zou
mogen verwacbtendat betgroepsrisico van SheU
groter zou kunnen· zijn dan· van een LPG-
tankstation, ware het niet dat wij gelulddgalsinds
jaar en dag, kijk maar naar bet Rijnmondgebied,
dat ligt behalve een paar plekken ver van de
woonbebouwing, .ea. LPG-tankstation liggen in
woonbebouwing. Je .kan .zelfs nog de discussie
aangaan, dat de meest risioovotle activiteiten zijn
de kleinere waar· we niet •zoveel grip ophebben,
zoalsdieme1kfabriek bij Woerden, ofdeBergen-
Jurgeas-Nasseukade in Rotterdam, daar8taarook
een ammoniak-koelinstallatie dicht bij een woon-
wijk. En het groepsrisieo is heel direct afhankelijk
van: is er een kwetsbare omgeving. Als we SneU
nemen,
groepsrisioonnl,wantwekijkenalleen maar naar
de .veiligheid van. de mensen inliten het
prioopeis
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in Nederland.genomen. Het groepsrisico is afhankelijk van het
risico van die inrichting zelf, en van de kwets-
baarheid van de omgeving. Ongevallen worden
beredeneerd.vgeïdentificeerd en doorgerekend.
Wij stoppen met rekenen, ook dat is arbitrair,
daar waar nog 1 procent slachtoffers valt ten
gevolge van het effect

Iemand uit de zaal. ...

Dhr. Piers. U bedoeld ten aanzien van het bere-
kenen van risico's rond luchthavens? Dat wordt
vrijwel niet gedaan. Er is, voor zover wij hebben
teruggezien, in Engeland een normerings-iaitiatief
wat vrij eenVQudig is, en wat OOK al vrij lang
wordt gehanteerd. Helaas, of misschien wel niet,
is het zo dat er vrij weinig wordt gedaan in het
buitenland op dit moment. ...

Dhr. is een heel apart
Als er in Duitsland een

ze het op, en zeggen: zo dat
nooit meer gebeuren. In

gebeuren geen ongelukken.

Dhr. vld Brand. In Duitsland is grondwettelijk
vastgelegd dat ongevallen niet mogelijk zijn, dat
mag niet. Als het wel dan valt het systeem
daar een in duigen, dan zie je ook
inderdaad exeessen zoals we hebben gezien bij het
vervoer per spoor en het vervoer over de weg. Er
reed op een slechte dag een benzine-wagen een
ijssalon binnen, er waren een groot aantal
slachtoffers te betreuren, en van de ene op de
andere dag besloot politiek Duitsland dat alles
wat meer danl00km moet rijden en gevaarlijk
was, per spoor moest. Dat is typisch Duits,
grondwettelijk zitten ongevallen niet in het den-
ken.

Dhr. Piers. Wat wij hebben gezien is dat het vaak
zo is dat er wel wat aan risico-analyse wordt
gedaan, maar dat is dan naar aanleiding vaneen
gebeurtenis bijvoorbeeld De Bijlmer. De Bijlmer
heeft ook luchthavens in het buitenland wakker
geschut, die denken dat probleem is nu in Neder-
land, maar worden wij er mee geconfron-
teerd, alleen. heeft dat, voor zover wij hebben
kunnen niet geresulteerd in een beleid dat
wordt voortgezet in de toekomst. Men heeft iets
gerekend aan de kans dat het gebeurt, maar het
is niet zo dat er voor de uitbreiding van
luchthavens een risico-analyse wordt vereist zoals

Iemand uit de zaal. ...

Dhr. Piers. Er wordt daar iets gerekend aan
achtergrond risico's, maar dan zijn er ook min of
meer oriënterende exercities geweest naar aanlei-
ding van een gebeurtenis die er niet in resulteert
dat een risico-analyse wordt vereist voor alle
gebeurtenissen of beslissingen, die dat risico
beïnvloeden.

Dhr. Vlek. Ik denk dat het Duitse beleid wat dit
betreft eerlijk is, en ook ontwapenend, want het
Nederlandse beleid heeft vreemde consequenties,
en ik wilde een vraag stellen in dit verband aan
Dhr. Piers. Wij hebben risico's rond Schiphol, die
zijn nu uitgerekend, en als ze vorig jaar waren
uitgerekend dan waren ze waarschijnlijk ook heel
laag uitgekomen, nu is die Bijlmer-ramp gebeurt,
ik denk dat je consequent dat. de Bijlmer

acceptabel is behorende bij een
nSlCO- nsveau, denkt de directie van

nu ook zo over?

Dhr. Piers. Ik zou wiUen beginnen met te zeggen
dat het misschien interessant is om te dat
de ontwikkeling vaneen methode niet begonnen
is naar aanleiding van het ongeval in de Bijlmer,
maar dat het een deel was van de MER-
procedure die ook voor de luchthaven Rotterdam
al is uitgevoerd, milieu-effect is ook risico-effect.
Bovendien is het zo dat, voor zover ik weet, het
nog niet bekend is wat de risico's rond Schiphol
zijn, omdat het onderzoek nog in volle gang is, we
zullen daar nog even op moeten wachten. De
risico-niveaus die eruit komen zullen we dus dan
moeten bekijken, het is desalniettemin voor de
hand liggend, je kan op een bierviltje uitrekenen
wat de globale risico-niveaus te verwachten zijn.
De risico's in de buurt van de luchthaven zijn
misschien wel hoger dan je in eerste instantie zou
veronderstellen, en verder daar vandaan lager ~
Een specifiek ongeval is noch een bevestiging,
noch strijdig met de uitkomsten van de risico-
analyse. Hoe klein het berekende risico op een
ongeval bepaalde plaats, er kan altijd een
ongeval gebeuren,

Dhr. Vrijling, Het rare is hier, dat ook voor het
ongeval, er door Technika een risico-analyse was
gedaan, waaruit toch betrekkelijk hoge kansen op
een ongeval kwamen, mensen zoals ik vonden die
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kansen toch wel erg hoog. Men had moeite aan
de zijde van Schiphol·om dat dan ook te accepte-
ren als zodanig. Daar heeft het ongeval wel toe
bijgedragen, dat men ineens zegt: dat is toch wel
een serieuze zaak, want het kan.

Iemand uit de

Dhr. Vrijling. Ja datis het dat de bewo-
ners zich voelerfis
volgens mij pel'eeptîe van het persoonlijke
risico. Het groepsrisico is niet een individuele
ervaring, dat komt pas na de ramp.

Dhr. Agema. Goed{we spreken nu steeds over
het externe risico,·wordt hefinteme risico niet te
veel verwaarloosd? Ik denk ook even aan de
luchthaven Schiphol.

Dhr ..Piers, Ja u ldjktmij aan, er is Iaeen- heel
vroeg stadium· besloten dat het over extern risico
moest gaan,dustÛef over' intern risico. Je kunt
het een .beetje· vergelijken met, alhoewel· het
misschien niet helemaal correct is, de situatie van
risico's voor passagiers en bemanning van vlieg-
tuigen, ofwel·ze hebben betaald om in een vlieg-
tuig te zitten, ofwel ze worden ervoor betaald, in
dat opzicht kunneri>ze worden beschouwd als
vrijwilligers in gevalvaneenongeva~en die
worden' dus ook niet meegenomen. Ik denk •dat
dezelfde afweging is gebruikt om te beslissen om
over te gaan op externe risirocanalyse. De mensen
die op de luehthavenwerken hebben, denk ik, een
hele andere risico-benadering dan de mensen die
slachtoffer zijn.

Dhr. Vrijling. Ik·benhet 'daar absoluut niet mee
eens, Want kUlIU:lé>n groepsrisicooplossen
doof Aalsmeer danhebOOnwe.niets
opgelost, Boeiing die met
300 van Aalsmeer,
die onl)!'WJ[{oill:lr. ce:ntrslal
Europees nletwetii:.
dat is vee!

economisch welzijn van Schiphol is misschien de
impact van de passagiers-doden •belangrijker dan
de mensen in de Bijbner, dus ik denk datje beide
moet pakken. In mijn ogen is het passagiers risico,
vooral met de groei van de vliegtuigen, zeker veel
belangrijker dan dat externe risico.

Dhr. Piers. Voor zover het zo is dat oorzakelijk
gezien de luchthaven een rol heeft gespeeld bij de
oorzaak van het ongeval, is het vanzelf sprekend
dat er naar de luchthaven gekeken wordt. Je moet
je voorsteHendat bepaalde voorzieningen op de
luchthaven niet dat de
niet in orde is,.met als •gevolg
lucht ofzo, natuurlijk zal dat teruggrijpen. op de
luchthaven, en is het •dus ook een economisch
aspect,'Maar daar hebben we het op dit moment
in de externe risico-analyse niet over.

Dhr. Agema. Goed, het punt is afgerond. Intern
risico speelt vaak ook een grote rol naar mijn
mening. Ik heb het inde MER ook voorgesteld
om dat te doen. Er is ook een opmerking/vraag
van Walt Massie, het is in het Engels maar ik
vertaal het maar in het Nederlands: Afvoeren van
rivieren worden ook bepaald door het
bovenstroomsegebied, in dit geval.van de Rijn, er
kunnen allerlei maatregelen genomen worden ten
gunste of ten ongunste,.niet·alleen op lange maar
ook op korte· termijn, hoe is dat meegenomen in
de aanbevelingen van de commissie Boertiea?

Dhr. Breusers, Uiteraard is het wei de bedoeling
om afvoeren vast te stellen, .die een redelijke
geldigheidsdunr·bebben. We hebben gekeken naar
de gevolgen van mogelijke klimaatsVeranderlngen,
andere ueerslagpatronen, maar daar is op dit
moment llbggeen· zinnig woord O\Ier te zeggen.
Althans niet zo concreet dat je dat knnt kwantifi-
ceren. Er hebben in het stroomgebied van de Rijn

de bo~;en:r;trcoomtSl>
komt, dichter
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te voren de problemen peilen die er spelen.grens, we hebben daar een extra marge van 500
m3/s voor aangehouden. Daar zit wel een zekere
range van onzekerheid omheen, wil je daar meer
exacte informatie over geven, dan zal je toch het
gehele gebied ven de Rijn moeten modelleren, de
neerslag-afvoerreleties en al die werken die in de
loop van de tijdi.n de Rijn zijn uitgevoerd. Dat
was nu niet mogelijk, het is wel als keus meege-
geven.

Dhr. In de toekomst wordt ook, meen ik,
voor de verplicht een vijfjaarlijkse
rapportage, de randvoorwaarden verande-
ren, dan ook in de rapportage, en zullen
dus maatregelen moeten worden
genomen als vei,llgheidsl:llV!eatlSconstant blij-
ven. vraag van Ronald van Dijk: Als
we belderlken het ten· eerste maar beperkt
mogelijk complexe systemen, zoals kern-
centrales, mathematisch te modelleren, en ten
tweede faalgegevens van .zogenaamde basisge-
beurtenissen .,slechts beperkt voorhanden zijn en
onderling groteverschilienvertonen,verschiHen in
faalkansen meteen factor 100 en 1000 zijn geen
uitzondering, is het dan niet juist om te stellen dat
kwantitatieve risico-analyse alleen geschikt is voor
het afwegen van alternatieven, maar niet voor het
bepalen van absolute risico's.

Dhr. Vrijling.Ja in grote lijnen is dat waar, alleen
je bent ook met je normering met orden van
groten, ik hehhet ook opeen van de sheets zien
staan, bezig. Dus als je ontdekt dat er een .kans is
van 1 procent op 1000 doden, dan kan je wel
zeggen ik kan het niet zo goed uitrekenen, maar
het is toch wel.erg hoog....

Dhr. Agema .... Eén van mijn zorgelijke punten is
ook, dat blijkt ook weer uit de rivierdijken, dat er
te weinig kennis is ook bij de bewoners van de
gebieden. De kennis van de waterschappen is niet
aanwezig bij de bewoners. In het buitenland, waar
ik dan veel.epeseer, daar is het van de banken en
de donors een must dat projecten beginnen met
people's participation, Je gaat praten met
belangengroepen in een heel vreeg .stadium,

er ontw<~rpen papier
onder de

enz. Dat
vind ik een en later pas
met de wetteiijk:e~!)ro:cel:hl1'e.Dat ontbreekt naar

me:rll.l1tg in ons gaan te weinig van

Iemand uit de zaal....

Dhr. Agema, Als jij bij dat overleg tot de conclu-
sie komt dat ze het niet helemaal duidelijk zien,
deels door gebrek aan kennis, probeer dan die
mensen duidelijk te maken wat er allemaal speelt.
Zowel goede voorlichting als interacties met de
ontwerpers.

Zelfde persoon uit de zaal. ..,

Dhr. Vlek. Jawel, maar ik denk niet dat je de
illu:siemoethebben, dat je goede participatie van
betrokken groeperingen krijgen d.m.v straat-
interviews. Dat wil zeggen door' mensen aan hun
eigen lot over te laten, je kunt dat organiseren, je
kunt dat methodisch netjes aanpakken,
aansluitend bij wat Agema zegt: dat moet
beginnen met een behoorlijke informatie
procedure.

Dhr. VrijHng.Maar verder is dat besluit toch heel
rationeel. Je woont toch mooi aan het strand.. Ik
snap niet wat het probleem is.

Dhr. Stipdonk, Ja, maar als er iets misgaat, dan
krijgt de vervoerder wel de schuld.

Iemand uit de zaal. ...

Dhr. Vlek. Maar waarom zou dat nou niet mogen.
Kijk waar ik ook een beetje op psychologische
grond een bezwaar tegen maak: is de enorme
standaardiserings-teadens, die uitgaat van een
voor bet: hele land geldende norm~stelling. In
Groningen lopen wij weleens wad, en. dat is
riskant. In.,Zeeland houden ze ervan. om aan de
Westersehelde te wonen, waar weleens LPG-
schepen voorbij komen. In Zeid-Limburg drinken
ze teveel bier. Mogen we alsjeblieft interculturele
verschillen hebben in risico nemen, want een
ieder maakt zijn eigen afweging.

De zaal ...

Vlek. Waar ik een beetje voor pleit is dat de
onvermijdelijk gemaakt moet

worden bij het nemen van dat indirect
een nOlrm~;te!!h~;,of direct via een kosten-

afvve~~~~,dat overgelaten worden aan
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vergelijking.de mensen die erbij betrokken zijn, die het
betreft, die beheersil1gS-macht hebben, die even-
tueel de consequenties over zich heen krijgeu. Dat
kan je, en moet je netjes organiseren.

Dhr. vld BrattltDätwerkt toch in de praktijk
met. Nou eetlwoonwijk H'

Dhr. "'Vlek.Wie zegt dat Wie heeft nou de
pretentie om dat te beweren.

Dhr. vld Brand. O~dat dat in het verleden zo
ging. Je had dan een "oonwijk, en dan komt daar
een enthousiasteoodernemer· ·tnet. weet ik·wat
voor een bedoeling~~omdaardichtbijdie woon-
wijk iets. te .gaan;utvoeren .. Terechtstaan· die
mensen mseerste)pij de Raad van State, re
kunnen.· nàmelijky,telwadlopenen bierdrinken,
om tezeggen:die~ernemerwillen w~ hier niet,
dat kan met,datist~risico"vol. Dat is vandaag de
dag nog overigens steeds zo, want er isnogal wat
oppositie tegen de Betuwe-route, hier vandaag
ook al een paari<e<%raan de orde geweest. Het
emgenu, wat ·•.met'isiOO"nonnenvoor .betekenis
hebben, is een SQQrtscheidslijn te trekken.
Mensen als het wate een beetje tegen zichzelf te
beschermen. Hoe: is het nu mogelijk dat de
gemeente Breskensinjannari nog een brief aan
de minister· schrijft, dat ze ·eens·iets moeten· doen
aan de veiligheid op de Wester'Sehelde, terwijl· re
nog geen vier maanden later een plan indienen
om de hele oever vol te bouwen. Dat begint dan
met een paar appartementen. Sorry dat ik het zeg,
maar dat is .zoirico&istent als wat.

Dhr.·Vlek.. Goed, lijkt mij perfe(;t consistent

Dhr. v/dBrand.0lt.maarmoo·die minister nu
iets doen of niet; Moet de minister van Verkeer
en WaterstaafnU1SOnl!n aan maatregelen nemen
op de Westersche1de,of niet.

Dhr. Vlek:. Ja, dan kunnen
bouwen!

tenminste

er
uit

en Wl~telrstiJtat,
ge3:~eijJ;dom zomaar even

Dhr. een iets te

Dhr. Agema.Goed·de tijd. van sluiten nadert, als
iemand nog een. vraag heeft, dan kan dat nog.

inleiding je moet proberen
doende weerstand te geven....
overeenstemmmg met wat Prof. Wagen.aar

Dhr. Stipdonk.dat. klopt. Het is met
elkaar overeenstemming. Het is waar
zegt,. je moet .die zwarte verticale .balk in
schema vanWagenaar lekdicht zien te krijgen. Als
je nu kwantitatief iets wilt, dan moetje het daar
zoeken. Als je verder suggt:stieshebtomfailare-
type. aan het .begin van die pre-cursor keten,.daar
verbeteririgen. in .aan te brengen., dan. moet jei dat
vooral ••niet laten .•Maar je moet niet .de illusie
hebben, ·.rosje kansrijke maatregelen op die plaats
kunr. vinden, waarvan experts zeggem ..Ja. •dat is
een goed idee,danmoetjediemaatregelvootat
zien te nemen, het is niet het juiste voorbeeld.
Mijn. voorbeeld· van me ankers, die· uitstekende
ankers, dat slaat .nerge:nsop,diemoetendaar
weg. Nu kan je uitgebreide. sommen .maken, je
allerhande maatregelen nemen om te zorgen dat
het anker met in het schip van de tegenpartij
komt, en daar geen gatenmaakt,je kunt;()(jk het
andere schip leeg laten, je kunt van alles, Maar
als je nudieankerseensaischaft,ofaan dek legt,
of ineellkluis opbergt, ik .besef dat het verhaal
niethelemam opgaat omdat het geen nette
failure-typeis in de zin. die Prof. Wagenaar be-
doeld. Maar er zijn maatregelen waarvan ik .vind,
dat je .y;, nemen moet, zonder dat je kunt
kwantificeren watbeteffectervanzai zijn..

Readieuit .de zaak ....
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Dhr. als dat mag.

Fommdiscussie

Dhr. Agema,
zaal.

maar eerst even die vraag uit de

Iemand uit de zaal, Iedereen beseft zich tegen-
woonlig het belang van milieuvraagstlJkkèn; Men
heeft het continu over kwantitatieverisieo-analyse,
..., tegenwoordig gekeken naar kwaliteit.

discussies
voor het

en
weer

Dhr.
komt

het

Dhr. Vrijling.Jk heb ook de foutenboom van de
eidereend laten zien, men is er meebezig,.aUeen
het begrijpen hoe het milieu werkt ·a1ssysteem,
dat staat nog in de kinderschoenen. Dat betekent
dat de risiro-analyse daarvan nog een stap verder
is, alhoewel m,en wei de ambitie heeft ·000 het
ecosysteem te sturen. De minister heeft haar
beleid, hoeveel eidereenden, hoeveel zeehonden.

Dhr. Vlek. Schiphol is een voorbeeld, daar ge-
beurt het. Administratief zijn er twee .sO(),ften
gebeurtenissen, die een beetje merkwaardig naast
elkaar bestaan. Enerzijds de proced!ll'evall. het
veiligheidsrapport, waaraan de risÏèQ-;allalyse.ten
grondslag moet liggen en de resuItatenworden
getoetst aan aormen, anderzijds is erna(uurlijk de
veel bredere. procedure van de milieu-effecten-
rapportage, met een andere procedure,m~t een
onafhankelijkpaneI van experts, .·.die dt: zaken
belichte», maar zonder veelkwantit~tli~~u.orm:-
stelling. Het .zou misschien niet o:náardigzijl1om
die procedures in elkaar te schuiven, of in ieder
geval het soort expert -panel idee van de MER
ook

ook de tendens waar
toe willen om het integraal op te zetten.

je een klein beetje af
niet altijd lukt.

Dhr. is er nog iemand van de
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panelleden die iets naar. voren wilde brengen, ik
dacht dat jij nog een punt had.

Dhr. Stip<ionk.Melis volkomen buiten de orde,
maar het is .een waag die leuk is om hier. te
stellen, en te kijken wat anderen daarvan vinden.
Over 150, of 140 jaar komt er een komeet op ons
af, deswift-tuttle, in 2126 is uitgerekend dat die
onze aardbaan dicht zal naderen, en met een nu
geraamde kans kleiner dan 1 op ooסס1 ook de
aarde zal raken, dat is het

één grote
ook

Ohr. Vlek. We denken.

naar moeten
aieurs hoek, maar ook uit de hoek van de psy-
çhoiqset!. et! ..andere .(jisciplines, .bet milieu is
gen~tnd.Ikzie het~t~eltk~lijkoptimistisch in,
ikgeloofdat we welnaatdegoederichting gaan
ais we maar geduld hebben, en naar elkaar willen
luisteren. Ik bedank iedereen voor zijn aanwezig-

docenten danken voor deze
ZO meteen nog officieel

zelf heel weinig aan hoeven
meer vanzelf. Mag ik u bij
sluiting te doen.
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Een brug over water vervoeren
is uniek en zeker niet zonder
risico's. Daarom vroeg
Rijkswaterstaat aan KEMA
vooraf een analyse te maken van
de risico's van het spectaculaire
transporten de plaatsing van de
tweede Van Brienenoordbrag,

Bij
se worden tactoren het

vaneen systeem
kaart gebracht:

worden, zowel
corrigerend.

Bij het Van Brienenoordhrug-
project resulteerde dit ineen lijst
van 510 mogelijke calamiteiten,
variërend van vertraging onder-
weg tot het verlies van de brug.

Het verzorgen van een risico-
betrouwbaarheidsanalyse bij
technisch ·gecompliceercte 'en
grootschalige projecten is één
van de veie activiteiten waarbij
KEMA op een ongewone vraag
het antWoord vond.

I
lil

KEMA.Jsalsdien~ organisatie onafhankelijk ~ iJfJ hetgebied vanenergie,
miliooenkwaliteit KENIA,alsniel gebonden~,· kemten ~ lJf1derZoekl en adviseert

met~totlJSPeCtoo die samenhangen met ot~· uit opwekking, transport,
distributie engebtuik van eleldrische energie teneinde de kwaliteit van .tbestaante verlJeteren.
Voor.meerJnformatie: N.V. KEMA, lJtrechtseweg :JU), 6812 AR Af'nJ1em. Te/efooo(085) 56 9111.

EM



SCHIJN VAN KANS' Slotwoord

Slotwoord door Johan Menslak (voorzitter

op dit vakgebied in de Civiele
vakgebiedvaîl risiw-analysedi~ .

symposium en . .. dag in goede banenhee:ft
willen leiden. Ik deuk nieialleen dat de tookRm~ •..
stig ingenieur hiermee temakenkrijgt~ maar dat
ook wij, de jOI1ge civielers, al erg bett:Okken zijn
bij dit onderwerp. Neem nu bijvoorbeeld minister
Ritzen, die naast het treinennet een ext;ra snelbus-
net wil opzetten, misschien kan een Van
kers of bezoekers uitleggen, hoe groot de
dat er meer ongelukken gaan gebeul;'en
minister een snelbus gaat laten
weten is de kans op een
dan de kans opeen
minister Ritzen's manier om
onderwijs wegte houden, en
pend te krijgen. Ik wilde
zonder dank uitspreken VOor Dhr. Agema,
aan het Koninklijk Instituut van
name in de persoon van Hans van
mede voor gezorgd heeft dat
werd. Naast deze personen wil
bedanken, want zonder sprekers heb
symposium, één. van mijn collega's zal
presentjes binnen brengen. Naast
bedank ik ook de aanwezigen.' We
alle sprekers een bos bloemen,
lekkere drank, .een jaarboek·van onze
en een klok van ons Gezelschap.
de symposium commissie, en
schap "Practisehe
uw aanwezigheid,
borrel op de eerste
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• ARCHlrECTEN~ EN
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INGENIEURSBUREAU

NEVER CHANGE A WINNING TEAM

11

BV Articon bestaat uit een

hecht team van goed op el~

kaar ingespeelde architecten

en ingenieurs. En dat leidt

tot fraaie resultaten. Niet al-

leen als het gaat om water-

bouw of ·infrastru:ctuur ..Maar

ook wanneer het woning~

en utiliteitsbouw betreft of

speciale renovatieprojecten.

In al die gevall~n komt het

aan op strategisch inzicht en

een volledige controle op

planning, uitvoering en bud-

get. Waarbij je als één team

opereert en elkaars proble-

men direct opvangt.

11

Het resultaat: Articon scoort bij
zeer veel uiteenlopende opdracht-
gevers: van particuliere bedrijven
en projectontwikkelaars tot pen-
sioenfondsen en aannemingsbe-
drijven. Ook nationale, regionale
en lokale overheden weten de weg
naar Articon te vinden wanneer
het gaat om architectuur, con-
structie of civiele techniek.

11
Het team van Articon ziet in elk
probleem weer een nieuwe uitda-
ging. Er wordt alert en trefzeker
gereageerd zonder in routine te
vervallen. Die verfrissende aan-
pak leidt er toe dat Articon de
strijd vaak al in het offertestadium
in haar voordeel weet te beslissen.

Ons werkterrein:

Architectuu rlbouwku nde
• .kantoren en bedrijfsgebouwen
• scholen, bankén.en hotels
• stationsgebouwen
• winkelcentra
•• parkeergarages
• magazijnen, loodsen en werkplaatsen

Woningbouw
•. •sociale woningbouw
• seniorenwoningen

Renovatie
• restauratie
•• reconstructie
• modernisering
•.. instandhouding

Interieurontwerp
• kantoren
.ontvangstruimten en entreepartijen
• restaurants
•• bewegwijzering

Stèdebouw
• onderzoek
.coördjnatie
• rapportage
11 planvorming

Civiele. techniek
•• viaducten en bruggen
• tunnels
• (spcor-) wegen
11·geluidschermen

Draagconstructies
11 beton, staal en hout

Adviezen
• bouwplanning
•. bouwkosten
• budgetbewaking
•• projectmanagement

11

DV Articon
Berkenweg 7
Postbus 220, 3800 AE Amersfoort
Telefoon 033 604400
Telefax 033 60 44 06

11I
Waar architecten en ingenieurs samenwerken
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