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Ondenruerp: Landelijke informatie over overstromingsrisico's

Geachte voorzitter/leden,

Minister Schultz van Haegen van lnfrastructuur en Milieu heeft op 28 september 2014

de landelijke website www.onswater.nl officieel gelanceerd. De website moet het be-

wustzijn omtrent overstromingen vergroten. Tegelijkertijd is de app "Overstroom ik?"

voor tablets en smartphones ontwikkeld (zowel voor Android als voor iOS-systemen).

De website en de app geven op postcodeniveau informatie over de gevolgen van

overstromingen. Op deze manier leren burgers hoe zijtijdens een overstroming

zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Zo kun je op postcodeniveau lezen hoe hoog

het water in jouw straat kan komen, hoe bereikbaar wegen en spoorwegen nog zijn en

waar droge schuilplekken in de directe omgeving te vinden zijn. Verder geven app en

website mee dat je, afhankelijk van de evacuatietijd, een keuze hebt tussen blijven of

weggaan. Daarnaast zijn er praktische tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden

op de keuzes.

De website en de app zijn onderdeel van het project Module Evacuatie bij Grote Over-

stromingen (MEGO). MEGO wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat in opdracht van de

ministers van lnfrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie. Met MEGO beogen

beide ministers dat Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio's, waterschappen, drinkwater-

bedrijven en hulpdiensten zich organisatorisch beter voorbereiden op de crisis-

beheersing en gevolgenbeperking bij overstromingen. Onderdeel van deze voor-

bereiding is ook het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers in Nederland.

Vandaar de oprichting van de website www.onswater.nl als middel voor risico-

communicatie.
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De app kan geïnstalleerd worden via de Google Play Store-app voor Android-

telefoons en tablets en via de App Store van Apple voor iPhones en iPads.

Belangrijke websites met informatie over overstromingsrisico's, crises en rampen zijn

- http ://wvwv. overstroom ik. nl/

- https ://www. o nswater. n l/?taq =overstrom i nq

- htto://wvwv.vrO.nli

- http://www. risicokaart. nl

Vanwege de ligging op het Drents Plateau lopen de inwoners in Drenthe geen gevaar

voor ernstige overstromingen vanuit zee of grote rivieren. ln met name Meppel en

Coevorden bestaat wel risico op forse wateroverlast; dat is in 1998 gebleken. Met de

aanleg van bergingsgebieden en andere maatregelen is het risico op wateroverlast
geminimaliseerd.

ln maart 2014 publiceerde de OESO het rapport Water Governance in the
Netherlands. ln dit rapport stelt de OESO dat het waterbewustzijn van Nederland laag

is. Te weinig mensen weten wat er bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar

te houden. De OESO pleit dan ook voor een indringende wake up call: "Nederlanders
moeten erover nadenken wat ze moeten doen als het een keer echt misgaat".

Wij achten het daarom zinvol om de gemeenten in Drenthe met een brief te infor-

meren over dit initiatief van het Rijk en deze website en app.

Hoogachtend,

Gedep Staten van Drenthe,

secretaris

wa.coll.


