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0 VOORWOORD 

Dit afstudeeronderzoek is geschreven voor de opleiding Milieutechnologie van Saxion 
Hogeschool IJselland te Deventer. Het bespreekt de ontwikkelingen in de online 
risicocommunicatie vanaf het jaar 2000 en doet voorstellen voor verbetering.  
 
Tien jaar, twee maanden en een week nadat in Enschede een vuurwerkopslag explodeerde 
stonden de bewoners van Valkenswaard op scherp: er woedde een industriebrand en via de 
media hadden zij vernomen dat in één van de vlamgevatte panden 7.000 kilogram vuurwerk 
opgeslagen ligt. 
 
Paniek, uitgedrukt in tientallen tweets per minuut. 
  
Gelukkig viel het mee. De vergunning repte inderdaad over 7.000 kilogram, maar er lag maar 
200. Veilig in een kluis met een werkende sprinklerinstallatie. Het Nationaal Crisis Centrum 
stuurde er een persberichtje uit.  
 
Dat er om de zoveel tijd op een industrieterrein brand uitbreekt is niet ongewoon. Maar 
hadden we niet na „Enschede‟ alles op alles gezet om de burger optimaal te informeren over 
de risico‟s in zijn leefomgeving? Ja, en dat is ook gebeurd: er is nu een landsdekkende 
risicokaart op internet, die met veel moeite en na vele experimenten tot stand is gekomen. 
Een megadatabase, met geografische geschil. Altijd toegankelijk, 24 uur per dag. Maar geen 
van de brandende bedrijven stond op de kaart. Zij vormden geen risico, aldus de transparante 
overheid. De crisiscommunicatie moest dat corrigeren. 
 
Is de risicocommunicatie dan wel adequaat genoeg? Informeert het over de zaken die er toe 
doen en bereikt het de belanghebbenden?  
 
Over die vragen gaat dit onderzoeksrapport. Het blikt terug op de inspanningen van de 
overheid, bepreekt de literatuur over risicoschatting- en beleving, betrekt daarbij de praktijk in 
de media en op internet en doet vervolgens uitspraken over hoe het beter kan.  
 
Tot slot een persoonlijke noot. Dit rapport had nooit voltooid kunnen worden zonder de 
inspanningen van afstudeerbegeleider Weynand Oostwoud Wijdenes. Hij bracht bij mij het 
vertrouwen terug dat er na een lange studieloopbaan, met een tussentijdse uitvlucht naar het 
werkzame leven, nog steeds een finish bestaat. Met bemoedigende e-mails en zakelijke 
instructies heeft hij mij weer kunnen motiveren om opgedane kennis en verworven 
praktijkervaring te verwerken in dit afstudeeronderzoek. Het viel me zwaar om na iedere 
werkdag en in het weekend weer aan de studie te gaan. Maar eenmaal schrijvende 
verstomde het geknaag dat studieafhakers een slecht gemoed bezorgd. De jaren studie die 
verloren leken werden langzaamaan weer een investering. 
 
Mijn dank gaat ook uit naar beoordelaar Bauke de Vries: op papier ben ik een student die een 
opleiding liever kwijt dan rijk is, maar ondanks dat stak hij veel energie in de commentaren op 
mijn werkplan. Die adviezen hebben mij zeer geholpen, en ook gemotiveerd om van dit 
afstudeeronderzoek iets waardevols te maken. Dat laatste, de waarde bepalen, is natuurlijk 
niet aan mij: maar los van dat ben ik aangenaam verrast door de moeite die voor een bijna 
afgeschreven student opgebracht is.  
 
De scriptie mag dan CV-technisch een afgesloten hoofdstuk zijn, maar de energie die ik heb 
gestoken in het actualiseren van dit gestaakte onderzoek zal niet wegebben: ik houd als 
journalist een vinger aan de pols, zodat ik nog vele publicaties kan wijden aan het boeiende 
onderwerp dat risicocommunicatie is. Want uiteindelijk gaat het niet om mij, maar om de 
maatschappelijke exploitatie van de verworven kennis. 
 
Steven de Jong 
Rotterdam, 18 augustus 2010 
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SAMENVATTING 

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dat spreekwoord past helemaal bij de 
risicocommunicatie zoals deze na de Vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) op touw is 
gezet. Als één loods kan ontploffen, dan kunnen alle loodsen met explosieve stoffen 
ontploffen, moet de gedachte zijn geweest. Provincies gingen daarom ijverig aan de slag met 
online risicokaarten waarop „explosieve‟ locaties aangewezen werden. De les van „Enschede‟ 
was immers: als bewoners op de hoogte waren geweest, dan was er mogelijk minder schade 
(en minder kritiek op de autoriteiten achteraf). Er ontstond een moreel „recht om te weten‟ en 
later ook een formeel recht - in de vorm van het Verdrag van Aarhus. Dit reactieve beleid is 
de aanleiding van dit onderzoek. 
 
Doel en probleemstelling 
 
Nu, tien jaar na de Vuurwerkramp, is het tijd om de balans op te maken. Dit rapport doet 
daarom verslag van een praktijkstudie waarin de voorspellende waarde van de huidige 
risicocommunicatie op internet wordt getoetst aan een daadwerkelijke crisis. Ook wordt 
geanalyseerd wat de knelpunten zijn bij het vertalen van milieutoestanden naar 
gezondheidseffecten. Enerzijds op organisatieniveau (bruikbaarheid registratiesystemen) en 
anderzijds op wetenschappelijk niveau (toxicologie, statistiek). Ook de zachte kant wordt in 
ogenschouw genomen: de risicobeleving en reflexen van burgers en media op het moment 
dat er gevaar dreigt. Tijdens het bestuderen van al deze facetten wordt toegewerkt naar het 
doel van dit onderzoek: het schrijven van een handreiking met strategieën voor 
milieugerelateerde risicocommunicatie via internet. Ambtenaren die een bepaald probleem 
„tussen de oren‟ van de burgers willen krijgen moeten op basis van deze handreiking kunnen 
bepalen welke internetmiddelen zij nodig hebben om dit doel te bereiken. Daarbij rekening 
houdend met de aard van het milieuprobleem, de dynamiek op internet en het gedrag van de 
ontvanger. De probleemstelling van dit onderzoek heeft een meer beschouwende insteek: 
hoe kan de overheid de bevolking adequaat via internet informeren over milieuproblemen 
waarin zij belanghebbende is? 
 
Werkwijze 
 
In dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en incidentele risico‟s. 
Een incidenteel risico kan een crisis zijn: er is dan acuut gevaar voor de volksgezondheid 
omdat er een ongeval heeft plaatsgevonden. Denk hierbij een grote brand op een 
industrieterrein, tevens een casus in dit onderzoek. Permanente risico‟s zijn sluimerend: de 
toestand van lucht, bodem en water voldoet doorgaans aan de wettelijke waarden, maar kan 
wegens de voortdurende belasting op de mens wel een gezondheidsrisico met zich 
meebrengen. Vergelijk hierbij bijvoorbeeld het milieu van een stadsbewoner met dat van een 
plattelandsbewoner. Permanente risicocommunicatie heeft als doel inzichtelijk te maken welk 
extra risico op bepaalde aandoeningen de stadsbewoner heeft ten opzichte van de 
plattelandsbewoner. Deze tak in de risicocommunicatie is tot op heden nauwelijks van de 
grond gekomen. We moeten vaststellen dat de risicocommunicatie zich op internet nog 
beperkt tot incidentele risico‟s, die kunnen ontaarden in een crisis. Juist daarom wordt in dit 
onderzoek veel aandacht besteed aan permanente risico‟s, want uiteindelijk is de kans om 
betrokken te raken bij een ramp minder groot dan ziek worden van de milieukwaliteit in een 
industrieel gebied. Om de mogelijkheden tot permanente risicocommunicatie te onderzoeken 
is gekeken naar de bruikbaarheid van registratiesystemen voor milieu en volksgezondheid en 
de wetenschappelijke voorbehouden die in acht moeten worden genomen om de 
schadelijkheid te voorspellen. 
 
Resultaten en conclusies 
 
Internet heeft zich in de jaren 2005-2010 wezenlijk anders ontwikkeld dan in de eerste helft 
van het decennium, waarin het aloude zender-ontvanger-idee nog enigszins toepasbaar was 
(denk aan de risicokaarten op provinciale websites). Het gedateerde zender-ontvanger-idee 
in de risicocommunicatie gaat namelijk uit van een aantal aannames. Ten eerste: de overheid 
weet welke risico's er zijn en hoeft die alleen maar inzichtelijk te maken. Ten tweede: de 
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overheid heeft het monopolie op risicocommunicatie en dus de controle over de 
informatiestroom. Ten derde: adequate risicocommunicatie kan crises politiek ontzenuwen, 
omdat er immers vooraf openheid van zaken is gegeven. En ten slotte: het is de overheid die 
moet innoveren op het internetgebied. Wil risicocommunicatie echter adequaat zijn, dan 
moeten we eerst precies weten wat de zender kan en hoe de ontvanger handelt. De 
aannames zoals hierboven beschreven zijn gedurende het literatuur- en praktijkonderzoek 
allemaal, in meer of mindere mate, ontkracht. Maar belangrijker: tijdens die falsificatie zijn 
nieuwe inzichten opgedaan, die resulteerden in voorstellen voor risicocommunicatie die wel 
het beoogde effect kan bereiken. 
 
In deze samenvatting worden deze bevindingen aaneengeregen. Om te beginnen: de 
overheid mag dan allemaal vergunningsgegevens hebben over risicovolle bedrijven en 
meetnetten voor lucht, bodem, grondwater en radioactiviteit; maar de onderzoeken die 
gezondheidseffecten voorspellen zijn allemaal speculatief. In de zin van: de kans op 
overlijden bij een incident, of bij overschrijding van die en die norm, is één op de zoveel 
duizend. Daarbij wordt uitgegaan van een 'gecontroleerd' incident: mensen die allemaal thuis 
zijn, stabiel weer of een fabriek die precies in huis heeft wat op de vergunning staat. 
 
Een echte crisis, zoals de industriebrand van juli 2010 in Valkenswaard, leert dat branden 
zich niet houden aan die wetmatigheden. Voor de zekerheid werden honderden mensen 
geëvacueerd en zelfs na metingen ter plekke kon de overheid nog niet precies zeggen hoe 
schadelijk de rook en het roet zijn. Pas twee weken later kwam het bericht dat gewassen 
opeten toch niet zo verstandig is, omdat er in het laboratorium zorgelijke concentraties van 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn gemeten. Bovendien stak het 
brandende plasticbedrijf twee andere panden aan, waaronder een bouwmarkt met een 
vuurwerkopslag. Het nieuws dat er volgens de vergunning sprake kon zijn van 7.000 kilogram 
zorgde voor onrust in de omgeving; achteraf bleek er maar 200 kilogram in een kluis met 
werkende sprinklerinstallatie te zitten. Wie de online risicokaart van het gebied bestudeerd 
zou hebben, zonder de wetenschap van de brand, zou hierop nooit voorbereid zijn. Geen van 
de brandende panden stond erop. De risicoanalyse hield geen rekening met een grillige, 
maar zeer grote brand als deze. Daarbij is de causale relatie tussen milieufactoren en 
aandoeningen een heel broze. Ieder individu wordt immers blootgesteld aan zijn eigen 
combinatie van milieufactoren, levensstijl en genetische kenmerken. Bij patiëntengroepen is 
het moeilijk na te gaan in hoeverre milieufactoren hun gezondheidsklachten verergeren. En 
als we pas na twee weken kunnen achterhalen hoe schadelijk de roet is geweest, maakt dit 
de risicocommunicatie er niet geloofwaardiger op. 
 
De gedachte dat de overheid het monopolie op risicocommunicatie heeft is door de 
ontwikkelingen op internet ontkracht: de journalistiek is door de opkomst van blogs 
gefragmenteerd. Betrokken burgers bijten zich in een onderwerp vast, bijvoorbeeld 
vliegtuiglawaai of UTMS, en schrijven daar dagelijks of wekelijks over. Misstanden halen de 
media en waaieren weer uit over blogs, Twitter, Facebook en andere sociale netwerken. De 
overheid kan dan slechts reageren. En als ze al risico's communiceert, bijvoorbeeld met die 
risicokaarten, dan valt het niemand op. Het idee dat de burgers die zo massaal riepen om 
transparantie ook daadwerkelijk van die openheid gebruik zouden maken, blijkt niet waar. 
Daarbij: als het echt misgaat, blijkt de overheid - ook met inzet van internet - nog altijd 
terughoudender en trager dan andere media. Gevolg: burgers volgen niet de officiële 
rampensite Crisis.nl, maar die van een regionaal dagblad, waar tegen gechat en getwitterd 
kan worden. De overheid kan zich daarom beter bij deze media aansluiten. Zelf iets beters 
verzinnen lijkt niet realistisch: een overheidssite kan nooit een vaster en groter publiek 
opbouwen dan een kranten- of omroepsite. Die bedienen het publiek immers elke dag.  
 
Aanbevelingen 
 
Om beter risico's te kunnen communiceren hoeft de overheid dus niet op innovatie in te 
zetten. Dus geen ingewikkelde applicaties of enorme doorzoekbare databanken. Enerzijds 
omdat de ambitie van 'volledige' en realistische risicocommunicatie niet waar gemaakt kan 
worden, en dus verspilde energie is. En ten tweede omdat internet geprivatiseerd is: mensen 
laten zich vooral informeren door vrienden, kennissen en collega's op sociale netwerksites die 
het nieuws van duiding voorzien. De overheid zou moeten infiltreren in die netwerken en de 
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berichtenstroom continu scannen op onderwerpen waar deskundige ambtenaren een 
toelichting op kunnen geven. Risicocommunicatie is immers ook inspelen op de 
informatiebehoefte, want de wetenschappelijke inschatting van risico's loopt niet synchroon 
met de beleving ervan. Mensen maken zich meer zorgen over straling dan over een 
verontreinigd binnenmilieu, wat beter omgekeerd kan zijn. Maar heeft de overheid dan niet de 
taak burgers te informeren over risico's waar ze juist niet op bedacht zijn? Natuurlijk, maar 
risicokaarten zijn daarvoor geen goed middel. Mensen komen niet af op informatie waarin ze 
niet geïnteresseerd zijn. Dus ook hier geldt; als mensen echt geïnformeerd moeten worden, 
dan is sociale interactie nodig. Sociale netwerksites als LinkedIn, Facebook en Twitter zijn 
daarvoor geschikt: als één individu overtuigd is door de overheid, kan hij misschien zijn 
netwerk 'besmetten' met die informatie en vragen terugkoppelen. 
 
De resultaten van dit onderzoek vragen om een omslag in het denken: risicocommunicatie 
hoeft niet volledig en grootschalig te zijn, maar is gebaat bij een meer directe, begrijpelijke en 
sociale opzet. Internet is daarvoor het geëigende podium. Het gaat hierbij niet om de 
ontwikkeling van internettoepassingen (daarmee bereik je geen groot publiek), maar om het 
aansluiten bij bestaande sociale netwerken. Zogezegd gaat het om risicodiscussie in plaats 
van risicocommunicatie. 
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1 INLEIDING 

Het bevorderen van de autonomie en keuzevrijheid van mensen is het doel van 
risicocommunicatie, zegt de overheid op Risicokaart.nl. De vraag is echter of een website het 
geschikte instrument is om die doelen te verwezenlijken. Anders gezegd: of het presenteren 
van risico‟s überhaupt leidt tot bewustwording. 
 
Zeker op milieugebied is dit niet eenvoudig: daar begint het probleem bij de bron (de 
grilligheid van bijvoorbeeld een brand) en eindigt bij de ontvanger (de gezondheidstoestand 
van een burger). En niet te vergeten de overdracht, met verstorende factoren zoals het weer 
en isolatie van gebouwen. Om burgers adequaat te kunnen informeren over milieufactoren 
die tot gezondheidsverlies kunnen leiden, moeten we dus inzicht hebben in voorspellende 
waarde van de wetenschap en de reacties (zowel medische als psychosociale) van de 
mensen die geïnformeerd moeten worden. Op sociaal gebied speelt zowel de 
mediaconsumptie als het kennisniveau van de burger mee.  
 
In dit onderzoek zullen al deze factoren onderzocht worden. Simpel gezegd wordt getracht 
antwoord te geven op de volgende vragen: wat weten we, wat hebben we en wat kunnen we. 
Ofwel: wat zegt de literatuur over risicoschatting en risicobeleving; welke gegevens zijn 
beschikbaar; en welke middelen staan ons ter beschikking om die gegevens te 
communiceren. Internet zal de volle de aandacht krijgen. Dat heeft een reden: met internet 
kan moeilijke materie inzichtelijk gemaakt worden en langere tijd de aandacht trekken en via 
dit medium staan mensen met elkaar in contact, wat het mogelijk maakt direct in te spelen op 
zorgen en vragen van burgers.  
 
De volgende paragrafen zullen de noodzaak en opzet van dit onderzoek toelichten.   
 
 
1.1 Situatieschets 

De Vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 initieerde een „recht om te weten‟-revolutie. 
Publiek en politiek beklaagden zich erover dat de Enschedëers geen weet hadden van de 
opslagplaats in hun woonwijk. In reactie daarop ontwikkelden provincies online risicokaarten 
met daarop contouren die mogelijke rampgebieden aanwezen. Rond 2005 werd ook nog 
eens het Verdrag van Aarhus ondertekend door Nederland, waarin overheden zich 
committeerden aan de afspraak alles te doen om informatie over de toestand van het milieu 
zo toegankelijk mogelijk te maken. In Nederland heeft dus het idee postgevat dat als mensen 
geïnformeerd zijn over risico‟s, dit de veiligheid en gezondheid ten goede komt. Informeren 
werd een doel op zich. 
 
Noodzaak onderzoek 
 
Ongetwijfeld heeft dit geleid tot een professionalisering van de risicocommunicatie. Enerzijds 
op het gebied van de permanente risico‟s (de invloed van huidige toestand van het milieu. 
Anderzijds op het gebied van de incidenten (de mogelijkheid dat een ramp zich voordoet en 
de schade die deze dan teweeg kan brengen voor de volksgezondheid).  
 
Na tien jaar is het tijd om de balans op te maken. Over welke risico‟s wordt de samenleving 
eigenlijk geïnformeerd? En hoe moet de burger die risicocommunicatie interpreteren? Kan hij 
het risico op gezondheidsschade verminderen door af te gaan die informatie? En wat als zich 
daadwerkelijk een ramp voordoet: heeft de risicocommunicatie vooraf dan effect gehad? Of is 
de risico-informatie uiterst speculatief gebleken? Dit onderzoek gaat daarom kritisch op zoek 
naar het antwoord op de vraag of risicocommunicatie wel nut heeft. En moet aanbevelingen 
komen op de gebieden waar nuttige risicocommunicatie verbeterd kan worden. Professionele 
risicocommunicatie dient immers niet louter juridisch en politiek geïnspireerd te zijn, maar ook 
sociaal (realistischer maken van risicobeleving) en wetenschappelijk (risico‟s onderbouwen).   
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Risico’s op waarde schatten 
 
Informeren werd, zoals gezegd, een doel op zich. Daarom is het zaak die informatie in het 
juiste, wetenschappelijke perspectief te zetten: de kans dat iemand daadwerkelijk door een 
activiteit of gebeurtenis gezondheidschade oploopt. De weg van bron (bv. fabriek) door 
medium (bv. lucht) naar ontvanger (bv. burger) is er één vol onzekerheden. De kans 
berekenen dat iemand ziek wordt van een bepaalde concentratie stof in de lucht of overlijdt 
door het ontploffen van een fabriek kan alleen met veel aannames.  
 
Een voorbeeld, gebaseerd op een oude (en dus vollediger, maar daarover later meer) online 
risicokaart van de provincie Utrecht. Op de Parallelweg 7 te Woudenberg staat een 
opslagdepot van Primagaz. Op 90 meter afstand ligt een boerderij. Volgens de provincie 
Utrecht is het risico op overlijden door ontploffing één op de miljoen per jaar binnen een straal 
van 20 meter. Doet de calamiteit zich daadwerkelijk voor dan zal slechts één procent van de 
mensen op een afstand van 280 meter (dus de mensen in de boerderij, aangenomen dat ze 
altijd thuis zijn) komen te overlijden. 
 
Dat jaagt niemand de stuipen op het lijf. Een verwaarloosbaar risico dus. Het verhaal wordt 
anders als er in het echt een ramp plaatsheeft, zoals op 13 mei 2000 in Enschede het geval 
was. Het publiek sprak er schande van dat bewoners niet ingelicht waren over de 
vuurwerkopslagplaats in hun wijk. Externe veiligheid kwam hoog op de politieke agenda.  
 
Het beleven van risico’s 
 
Informeren kan op allerlei manieren. Van het melden van microgrammen stikstofdioxide tot 
het advies niet te gaan hardlopen als het KNMI een smogalarm afgeeft. Lastiger wordt het als 
bewoners de straling van telecommunicatiemasten vrezen. Hoe vertel je als overheid dat je 
ook niet precies weet hoe gevaarlijk dat is? Neem je dan het zekere voor het onzekere (zoals 
de gemeente Lelystad, die het plaatsen van masten verbood) of wijs je op het ontbreken van 
bewijs (zoals het ministerie van Economische Zaken deed in reactie op bewonersprotesten)? 
Dat laatste kan je dan achteraf weer kwalijk worden genomen, zo hebben we geleerd uit het 
asbestdossier. Dit onderzoek gaat dus over het spanningsveld tussen weten, niet-weten en 
beleven. Risicocommunicatie heeft als doel de beleving realistischer te maken. De overheid 
heeft daarvoor een aantal kanalen ter beschikking, die grofweg te verdelen zijn in gefilterde 
(via de media) en ongefilterde communicatie (eigen media; zoals een website, rampenzender 
of persconferentie). Op beide borden zal de overheid moeten schaken. Structureel 
(informeren over de toestand van het milieu) en incidenteel (communicatie bij rampen). 
 
De rol van internet 
 
Het wordt de overheid nog moeilijker gemaakt door de opkomst van sociale media: burgers 
produceren nu zelf informatie via netwerksites, blogs en Twitter. Informatie die in de 
traditionele media weer een eigen leven kan gaan leiden. Tijdens de Mexicaanse griep bleek 
hoe moeilijk het is om als overheid de regie over de informatie te houden. Maar als internet 
voor burgers een bron van informatie is en tegelijkertijd een kanaal om geruchten te 
verspreiden, dan kan de overheid dat niet ongemoeid laten. De centrale vraag in dit 
onderzoek is daarom: hoe kan de overheid via internet adequater over risico‟s 
communiceren? Het verdient vermelding dat internet als onderzoeksonderwerp geen niche is. 
Internet is immers het enige middel, en steeds vaker ook het geëigende medium, waarmee 
de overheid burgers zo volledige mogelijk kan informeren.  
 
 
1.2 Probleem- en doelstelling 

Dit onderzoekt moet leiden tot betere risicocommunicatie. Maar om tot aanbevelingen te 
komen is het nodig eerst grondig de huidige situatie te onderzoeken. Waarom is de 
risicocommunicatie zoals die nu is? Waar liep de overheid tegenaan? Pas als we dat helder 
hebben kunnen we toewerken naar het doel van dit onderzoek, zoals hieronder geformuleerd.  
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Doel 
 
Het schrijven van een handreiking met strategieën voor milieugerelateerde 
risicocommunicatie via internet. 
 
Ad 1: Ambtenaren die een bepaald probleem ‘tussen de oren’ van de burgers willen krijgen 
moeten op basis van deze handreiking kunnen bepalen welke internetmiddelen zij nodig 
hebben om dit doel te bereiken. Daarbij rekening houdend met de aard van het 
milieuprobleem, de dynamiek op internet en het gedrag van de ontvanger (waaronder 
risicobeleving). 
 
Probleemstelling 
 
Hoe kan de overheid de bevolking adequaat via internet informeren over 
milieuaangelegenheden waarin zij belanghebbende is? 
 
Ad 1: Ieder milieuprobleem is anders. In schaal (de grote van het probleemgebied), urgentie 
(de noodzaak om burgers aan te sporen tot actie, bijvoorbeeld het mijden van een 
recreatieplas), kennisniveau (of de materie te bevatten is voor leken) en 
presentatiemogelijkheid. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor de verzender van de 
informatie. De handreiking moet de ambtenaar helpen bij het kiezen van de juiste 
communicatiestrategie. Het onderhavige onderzoek moet die keuzes motiveren. Als het doel 
van de verzender overeenkomt met de reactie van de ontvanger is er sprake van adequate 
risicocommunicatie. 
 
 
1.3 Doelgroep 

Risicocommunicatie is een verantwoordelijkheid van de overheid. Ambtenaren moeten op 
basis van de informatie in dit rapport beleid kunnen maken en beslissingen kunnen 
voorbereiden. Dat kan op drie niveaus. 
 
Op gemeentelijk niveau zal een ambtenaar vooral baat hebben bij de bespreking van 
internettoepassingen en de aanbevelingen om tot een zinvolle dialoog met burgers te komen 
over risico‟s die hun gezondheid bedreigen. De gemeente is immers het eerste loket waar de 
burger aanklopt als hij zich zorgen maakt over de toestand van het milieu of bedrijven die 
daarop invloed hebben. 
 
De provincie is een interessante doelgroep, omdat het als overkoepelend orgaan van 
gemeenten kan optreden. Zij kan het initiatief nemen om samen risicomedia te ontwikkelen of 
een speler te zijn bij risico‟s die de gemeentegrenzen overschrijden. Bovendien is het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) een vaste beleidspartner van het rijk als het gaat om risico‟s.  
 
Het rijk, tot slot, is actief op beleidsmatig en ondersteunend gebied. Zij kan toezicht houden 
op de uitvoering van wetten en handreikingen opstellen voor gemeenten. Maar ook als 
beheerder van gegevens spelen ministeries een grote rol. Om een voorbeeld te noemen. De 
landelijke risicokaart op internet (Risicokaart.nl) wordt beheerd door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van VROM. Als beheerder 
moeten zij gemeenten aansporen gegevens aan te leveren en dragen zij zorg voor uniforme 
communicatie. Dit geldt ook voor crisissituaties. Als er sprake is van een bedreiging van het 
welzijn van grote groepen van de bevolking treedt de zogenaamde GRIP3-procedure in 
werking. Het Nationaal Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken (NCC) stelt dan de website 
Crisis.nl ter beschikking aan de gemeenten. Dit NCC speelt dus een grote rol in hoe 
gemeenten hun burgers informeren. Zowel vooraf (training), tijdens (website openstellen) als 
achteraf (evaluatie). 
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Begripsbepaling (op volgorde van onderstreepte woorden) 
 
Handreiking: Naast het rapport (de onderbouwing) is de handreiking het product van het 
onderzoek. Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd hoe overheden websites en sociale media 
(Hyves, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, sms-alerts en weblogs) kunnen inzetten om 
bepaalde groepen te bereiken en te betrekken bij milieuproblemen. De handreiking zal 
uitleggen hoe bestaande, openbare informatie op een meer toegankelijkere manier 
aangeboden kan worden aan bewoners die dat aangaat (geografische afkadering).   
 
Risicocommunicatie: Burgers informeren over de milieugerelateerde risico‟s die hun 
gezondheid kunnen bedreigen.  
 
Internet: Alle collectieve en individuele internetdiensten waar burgers toegang tot hebben. 
Collectief kan bijvoorbeeld een voor iedereen toegankelijke website zijn. En onder individuele, 
of gepersonaliseerde diensten vallen bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Hyves en e-mail 
accounts. Of een iPhone-applicatie, die gevoed wordt door GPS-informatie. Eventueel zou je 
hier ook de sms-alerts onder kunnen scharen, hoewel dit strikt genomen niets met internet te 
maken heeft. Aan de keuze voor een internetmethode gaat altijd een afweging vooraf. Een 
die te maken heeft met directheid, begrijpelijkheid, interactievermogen en bereik. 
 
Milieuprobleem: Niet ieder milieuprobleem is geschikt om te communiceren. Het 
veranderende klimaat is bijvoorbeeld zo allesomvattend dat het zich slecht leent voor 
doelgerichte communicatie. Maar strandgangers informeren over de sterkte van de zon die 
dag en de preventieve maatregelen die zij kunnen nemen is eenvoudiger. In de 
risicocommunicatie kunnen we twee doelen onderscheiden: informeren en waarschuwen. Het 
eerste vraagt om een zo realistisch mogelijke presentatie van de actuele toestand van het 
milieu, ofwel de milieukwaliteit. Het gaat dan om de concentratie van stoffen in bodem, lucht 
en water die in potentie schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Niet acute gevaren dus, 
zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van een LPG-station. Het gaat dan om de kans dat een 
burger betrokken raakt bij een calamiteit, ook al is die slechts één op een miljoen. De 
Vuurwerkramp in Enschede leerde dat burgers er achteraf een probleem van maken als ze 
niet op de hoogte zijn gesteld van dit soort activiteiten. Het tweede (waarschuwen) is 
handelingsgericht. Daar gaat het bereik van de boodschap en de wijze waarop deze 
verspreid en geïnterpreteerd wordt een doorslaggevende rol spelen. 
 
Risicobeleving: De interpretatie van milieurisico‟s noemen we risicobeleving. Dit is een 
sociologisch onderzoeksgebied, waarin wetenschappers op zoek gaan naar 
gedragspatronen. De meeste burgers zijn waarschijnlijk niet bewust bezig met de 
milieurisico‟s in hun directe leefomgeving. Ze draaien hoogstens hun raampje dicht als ze in 
de file geen uitlaatgassen willen inademen. Anderen, die bijvoorbeeld naast een 
afvalverwerkingsbedrijf wonen, raken ongerust bij ieder vreemd luchtje en brengen dat in 
verband met de fabriek. Risicocommunicatie moet die subjectieve beleving enerzijds als een 
gegeven beschouwen en anderzijds pogen de zorgen van burgers realistischer te maken.  
 
Adequaat: Als het doel van de verzender overeenkomt met de reactie van de ontvanger is er 
sprake van adequate risicocommunicatie. In de probleemstelling is al aangegeven dat deze 
efficiëntieslag drie acties behelst: namelijk de boodschap directer, begrijpelijker en socialer te 
maken. In de handreiking, het product van dit onderzoek, moeten deze begrippen omgezet 
worden in communicatiestrategieën. 
 
 
1.4 Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek volgt een aantal afgebakende stappen. Dat heeft met de aard van het 
onderwerp te maken. Het feitelijke deel blijft beperkt tot de beschikbaarheid van 
milieugegevens. Vanaf daar volgt een onzekere weg, waarin gegevens geïnterpreteerd 
moeten worden door deskundigen en afgestemd op de ontvanger. Het advies dat uit dit 
onderzoek rolt moet daarom in het licht gezien worden van deze onderzoeksstappen. Ter 
verantwoording worden deze stappen in de volgende onderzoeksvragen verwoord en in de 
onderzoeksstrategie (paragraaf 1.5) toegelicht. 
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1) Hoe worden gegevens over de milieukwaliteit vastgelegd? 
 

2) In hoeverre is het mogelijk om deze gegevens te vertalen naar gezondheidsrisico's? 
 

3) Hoe realistisch is de risicobeleving van burgers? 
 

4) Hoe worden risico's nu gecommuniceerd via internet? 
 

5) Praktijkstudie: wat is de voorspellende waarde van risicocommunicatie als er zich 
daadwerkelijk een crisis voordoet? 

 
6) Hoe reageren overheid, burgers en media ingeval van een crisis? 

 
7) Hoe kan internet optimaal ingezet worden bij risico- en crisiscommunicatie? En welke 

voorwaarden en communicatiestrategieën zijn daaruit af te leiden? 
 
 
1.5 Onderzoeksstrategie 

Milieugerelateerde risicocommunicatie heeft als doel de samenleving optimaal te informeren 
over mogelijke gezondheidseffecten. We kunnen daarin twee situaties onderscheiden: 
risicocommunicatie over de huidige toestand van het milieu (lucht, water, bodem) en 
risicocommunicatie over de toestand van het milieu als zich een ramp voordoet (wat voor 
stoffen komen er vrij als een plasticfabriek afbrandt?). 
 
In het eerste geval spreken we van een permanent risico en in het tweede geval van een 
incidenteel risico. Permanente risico‟s spreken minder tot de verbeelding, zeker als de 
wettelijke waarden niet overschreden worden. Incidentele risico‟s daarentegen zetten 
overheden en burgers op scherp. Denk hierbij aan brand op een industrieterrein, waarbij 
dikke roetwolken opstijgen. Hier houdt de risicocommunicatie zich bezig met de „wat als?‟ 
vraag. En als zich dan werkelijk een ramp voordoet gaat de risicocommunicatie over in 
crisiscommunicatie. Ofwel de vraag: wat moeten burgers doen om de schade aan hun 
gezondheid te beperken? 
 
Dit onderzoek behandelt zowel permanente en incidentele risico‟s. We starten het onderzoek 
bij de permanente risico‟s: de toestand van het milieu die een mogelijke bedreiging vormt 
voor bewoners. Hier gaat het om de vraag hoe de milieutoestand vastgelegd wordt. Wat zijn 
de belangrijkste monitoringssystemen; zowel voor het milieu als voor de inwendige 
blootstelling van de mens? (vraag 1). En hoe bruikbaar zijn deze systemen voor 
risicocommunicatie via internet? Denk hierbij ook aan databanken met ziekenhuisopnamen 
en doodsoorzaken. 
  
Risicocommunicatie is echter iets anders dan de burger overladen met gegevens over de 
concentraties van milieuverstorende stoffen. Heldere risicocommunicatie laat zo weinig 
mogelijk aan interpretatie over. Dat is lastig, want ook voor deskundigen is het vaak niet 
duidelijk wat het verband is tussen volksgezondheid en de toestand van milieu. Het is daarom 
van groot belang inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheid om milieugegevens te vertalen naar 
gezondheidsrisico‟s (vraag 2). 
 
Of communicatie succes heeft is aan de ontvanger. De boodschapper, in dit geval de 
overheid, moet dus weten hoe burgers denken en handelen. Om welke milieuproblemen 
maken zij zich het meest zorgen? Is die risicobeleving realistisch? Met welk medium is een 
bepaald type burger het beste te bereiken? (vraag 3). 
 
Internet staat in dit onderzoek centraal als het geëigende middel om burgers optimaal te 
informeren. In dit onderzoek willen we tot aanbevelingen komen voor een betere inzet van die 
middelen. Juist daarom is het zaak eerst te kijken naar hoe internet nu ingezet wordt voor 
risicocommunicatie (vraag 4). 
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Een verhoogde concentratie stikstofdioxide is een sluimerend, permanent risico. Anders 
wordt het als door een brand roetdeeltjes met paracyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK‟s) neerdalen in tuinen van omwonenden. Of een opslagtank waaruit een chloorwolk 
ontsnapt. We spreken dan over een crisis. Risicocommunicatie houdt vooraf rekening met de 
mogelijkheid dat zich zo iets voordoet. Maar als het dan daadwerkelijk plaatsheeft moet de 
risicocommunicatie overgaan in crisiscommunicatie. Met informatie over actuele metingen en 
instructies. Een crisis is tevens een toetssteen voor de risicocommunicatie. Daarom zullen we 
in dit onderzoek aandacht besteden aan een werkelijk gebeurde industriebrand. Hieruit 
kunnen we afleiden wat de voorspellende waarde is geweest van de risicocommunicatie 
(vraag 5). Bovenal geeft dit gelegenheid om zowel de crisiscommunicatie als de reacties van 
bewoners en media te evalueren (vraag 6).  
 
De mogelijkheden op internet lijken eindeloos, want het is de afgelopen tien jaar socialer en 
directer geworden: miljoenen Nederlanders hebben een Hyves, LinkedIn of Facebook-
account, tienduizenden sturen berichtjes via Twitter en Google Maps is ingeburgerd als het 
instrument om een route te plannen of de eigen buurt te verkennen. Waar de overheid vijf jaar 
geleden nog dure ICT-projecten startte om eigen kaarten en communicatiekanalen te 
ontwikkelen, daar lijkt het nu alleen nog maar een kwestie van aansluiten bij de diensten die 
de burger al gebruikt. De vraag is hoe milieugerelateerde risico- en crisiscommunicatie 
optimaal gebruik kan maken van dit nieuwe internet, rekening houdend met de aard van de 
milieu-informatie zoals onderzocht in de beantwoording van voorgaande onderzoeksvragen. 
Afsluitend zullen dus voorwaarden geformuleerd worden voor adequate risicocommunicatie, 
met een praktisch gerichte insteek: welke internettoepassing kan ingezet worden bij welk 
stadium van een bepaald milieuprobleem? In het laatste hoofdstuk moet deze 
onderzoekstrategie leiden tot een handreiking, waarmee overheden hun burgers optimaal 
kunnen informeren over permanente risico‟s en incidentele crises, alsmede het risico op die 
crises (vraag 7).   
 
 
1.6 Onderzoeksmodel 

Het onderzoek kent een zevental concrete stappen (zie onderzoeksvragen en 
onderzoekstrategie). Onderstaand stromenschema geeft weer wat het totaalplaatje moet 
worden. In de linker blokken is de achtergrondkennis opgenomen. Deze is voor een groot 
deel reeds vergaard in een gestaakt afstudeeronderzoek uit 2007. Maar de tijd heeft niet 
stilgestaan. Daarom is er uitgebreid vervolgonderzoek gedaan naar nieuwe 
registratiesystemen, nieuwe risicocommunicatiediensten en internetinnovaties. De middelste 
blokken (criteria en internetcommunicatie) geven aan waar het uiteindelijk om gaat. Daaruit 
moet een onderzoeksproduct rollen; een advies, dat ik hierna handreiking zal noemen. Een 
handreiking met strategieën voor risicocommunicatie over milieu via internet. 
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2 MONITORING MILIEUKWALITEIT 

Risicocommunicatie begint bij het meten van concentraties verontreinigende stoffen in 
milieucompartimenten, zoals bodem, lucht en water. In dit hoofdstuk behandelen we risico‟s 
die de bevolking permanent bedreigen. Meestal gaat het hier om aanvaardbare risico‟s: 
ofwel een toestand van het milieu die volgens de wetgever niet tot direct ingrijpen noopt, 
maar waarover de samenleving wel geïnformeerd moet worden. 
 
Dit hoofdstuk gaat niet in op incidentele risico‟s, die bij zeer grote verontreinigingen in crises 
kunnen overgaan. Denk hierbij aan rampen; zoals een grote brand, een lek in een container 
of smog waardoor mensen tijdelijk en zeer lokaal last kunnen krijgen met ademhalen. Gezegd 
moet worden dat de risicocommunicatie voor de permanente toestand van het milieu (waar dit 
hoofdstuk over gaat) moeilijk van de grond komt. Dat is begrijpelijk: het is lastig 
gezondheidsverlies van individuen te relateren aan de lucht-, water- of bodemkwaliteit in hun 
leefomgeving. Toch is het van belang. De kans dat iemand ziek wordt van zijn leefmilieu is 
weliswaar klein, maar nog altijd groter dan de kans dat hij betrokken raakt bij een milieuramp. 
Daarom dit hoofdstuk: een analyse van de bruikbaarheid van monitoringssystemen voor 
permanente risicocommunicatie. 
 
In samenwerking met VROM formuleert het RIVM kwaliteitseisen en risicogrenzen met 
betrekking tot de verstoring van het milieu. Verstorende invloeden kunnen bijvoorbeeld zijn: 
verspreiding van gifstoffen, overbemesting, zure regen, wateronttrekking, klimaatverandering, 
geluidsproductie of straling. Onderscheid wordt gemaakt naar de compartimenten waar deze 
veranderingen plaatsvinden: water, grondwater, bodem, sediment of lucht.  
 
2.1 Wat wordt er nu geregistreerd en hoe gebeurt dat? 

Het RIVM heeft in Nederland de meeste gegevens over de toestand van het milieu en legt dat 
vast in verschillende landsdekkende meetnetten, opgedeeld naar compartiment. In sommige 
gevallen kan het RIVM met behulp van modellen de toestand van het milieu en de effecten 
voorspellen1. 
 
Er zijn monitoringssystemen operationeel voor diverse stoffen in lucht, water, bodem en van 
geluid en straling. Voorbeelden zijn de geluidsmetingen rond Schiphol en de metingen van 
smog in de grote steden. Het aantal meetpunten in een monitoringssysteem kan uiteenlopen 
van enkele tientallen tot honderden. Ook de meetfrequentie kan sterk variëren, van enkele 
keren per uur tot eenmaal per jaar. 
 
De monitoringssystemen van het RIVM, ook wel meetnetten genaamd, zijn verschillend van 
functie. Zo hebben de meetnetten lucht en straling in de eerste plaats een signalerings- en 
alarmeringsfunctie bij een overschrijding van bepaalde drempelwaarden. De meetnetten 
bodem en geluid meten actuele concentraties en niveaus en deze meetwaarden worden 
vervolgens gebruikt om trends te onderkennen2. 
 
In de volgende paragraaf worden de belangrijkste meetnetten besproken. Van een aantal zijn 
real-time gegevens beschikbaar. 
 
2.1.1 Milieukwaliteit 

LML (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) 

                                                 
1 'Milieu en Stoffen / Milieukwaliteit / Beoordelen en bewaken van het milieu' (2005-2007; internetpagina), Rivm.nl, 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
2 'Milieu en Stoffen / Milieukwaliteit / Milieumeting' (2005-2007; internetpagina, Rivm.nl), Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
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Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit wordt beheerd door het Laboratorium voor 
Milieumetingen van het RIVM. Het LML meet ieder uur de kwaliteit van de lucht op een groot 
aantal plaatsen in Nederland. Via www.lml.rivm.nl zijn de meetresultaten te raadplegen3. 
 
LMB (Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit) 
Het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit is om praktische redenen gefaseerd opgezet. 
Gedurende vijf jaar worden elk jaar 40 locaties bemonsterd in twee combinaties 
(grondgebruik / grondsoort). In totaal bevat het LMB dus 200 locaties. Na afloop van een 
volledige 5-jaarlijkse meetronde worden alle locaties opnieuw bemonsterd in een nieuwe 
meetronde. Bij de keuze van de combinaties hebben de volgende uitgangspunten een rol 
gespeeld: 

1) Oppervlak van de betreffende combinatie in Nederland. 
2) Beleidsrelevantie. 
3) De verwachting dat binnen een bepaalde categorie hoge belastingen c.q. 

bodemgehalten voorkomen. 
 
Het LMB heeft de volgende doelstellingen: 

1) Vaststellen of veranderingen in bodemkwaliteit optreden. 
2) Beschrijven en zo mogelijk verklaren van de huidige bodemkwaliteit in relatie met 

milieudruk en beleidsmaatregelen4. 
 
LMG (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit) 
Het LMG omvat circa 400 meetpunten, verspreid over geheel Nederland. Elk meetpunt is 
voorzien van drie filters op diepten van circa 10 m, 15 m en 25 m. De 
bemonsteringsfrequentie is, afhankelijk van kwetsbaarheid van het grondwater op het 
meetpunt, tussen de 1 en 4 jaar voor de filters op 10 m en 25 m diepte. Het filter op 15 m 
diepte is een reservefilter. 
 
Samen met de provincies zijn na de inrichting van het LMG ook provinciale meetnetten 
grondwaterkwaliteit (PMG) ingericht. De PMG's komen wat betreft doelstelling, inrichting en 
gebruik overeen met het landelijk meetnet, maar hebben vaak ook nog aanvullende 
doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de bewaking van de grondwaterkwaliteit in bijzondere 
gebieden. Meetresultaten worden opgeslagen in de LMG database. Gegevens worden via 
statistische methoden vertaald in landelijke of regionale beelden van grondwaterkwaliteit. 
Tevens wordt onderzocht of significante veranderingen optreden5. 
 
NMR (Nationaal Meetnet Radioactiviteit) 
Het doel van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is het tijdig alarmeren indien er een 
verhoogd stralingsniveau in Nederland aanwezig is. Het meetnet is ook inzetbaar voor het 
bepalen van het natuurlijk achtergrondstralingniveau en de variaties daarin. 
 
Om dit doel te bereiken is het meetnet opgebouwd uit veertien stations waar de concentratie 
van radioactieve alfa en bèta deeltjes wordt bepaald. Op een veel groter aantal, kleinere, 
stations wordt uitsluitend het gammastralingsniveau gemeten. Alle metingen vinden continue 
plaats. 
 
Aan de hand van de metingen door het NMR kunnen risico's van een eventueel verhoogd 
stralingsniveau voor de bevolking worden vastgesteld en kunnen maatregelen worden 
voorgesteld aan de bevoegde instanties6. 
 
Andere monitoringssystemen 

                                                 
3 'Actuele smogsituatie, Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML)' (2005-2007; internetpagina, Rivm.nl), Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
4 'Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB)' (2005-2007; internetpagina, Rivm.nl), Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM), Bilthoven 
5 'Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG)' (2005-2007; internetpagina, Rivm.nl), Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
6 'Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR)' (2005-2007; internetpagina, Rivm.nl), Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM), Bilthoven 
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Andere meetnetten die het RIVM in gebruik heeft zijn het LMM (Landelijk Meetnet effecten 
Mestbeleid), TMV (Trendmeetnet Verzuring) en het MG (Meetnet Geluid). In de navolgende 
tabel worden nog een aantal andere monitoringssystemen toegelicht. 
 
Milieufactor Omschrijving Beheerder 
Buitenlucht Emissieregistratie VROM 
Binnenmilieu 10-jaarlijks onderzoek naar 

radonconcentraties, verder 
geen bruikbare programma‟s 

RIVM 

Geluid Landelijk Beeld Verstoring 
(LBV), m.n. verkeer 

RIVM 

Geluid EMPARA, 
informatiesysteeem waarin 
regionale gegevens worden 
verzameld bewerkt, 
gekoppeld en geanalyseerd 
(omvang en effecten 
blootstelling). Hiermee wordt 
LBV geregionaliseerd. 

RIVM 

Ultraviolette straling (UV) Regionale gegevens over 
ozongehalte, 
bewolkingsgraad en 
aerosolgehalte zijn de UV-
stralingsdoses over het hele 
land te modelleren (Directe 
UV-meetpunten in Bilthoven 
en Utrecht) 

RIVM 

Elektromagnetische velden Geen meetprogramma, wel 
bronregistratie 

Bronregistratie 
hoogspanningslijnen 
KEMA, bronregistratie 
Nationale 
Antenne Bureau 
 

Drinkwater Landelijk drinkwatermeetnet 
beschikbaar, maar 
concentraties 
gezondheidsrelevante stoffen 
ontbreken (lood, koper, 
asbestvezels) 

RIVM 

 
2.1.2 Inwendige blootstelling mens 

Met de inwendige blootstelling wordt de lichaamsbelasting met milieuverontreinigende stoffen 
bedoeld. Het gaat hierbij niet om gezondheidseffecten, maar om stofgehalten in het lichaam 
die mogelijk in een gezondheidseffect kunnen resulteren.  
 
Het Bewakingsprogramma Mens, Voeding en Milieu van de Inspectie Gezondheidszorg 
vormde tot eind jaren negentig een goede basis voor monitoring van de lichaamsbelasting 
met persistente milieucontiminanten7, ofwel biologisch slecht afbreekbare stoffen die zich 
ophopen in het milieu. Onderstaande tabel geeft weer welke stoffen werden – of nog steeds 
worden - gemonitord. 
 
Contactmedium Stof Beheerder 
Bloed Lood RIVM 
Urine Cadmium RIVM 
Urine Arseen RIVM 

                                                 
7 'Bewakingsprogramma Mens, voeding en milieu' (1995; rapport), Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Den Haag 
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Urine Kwik RIVM 
Moedermelk Dioxinen en PCB‟s Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ), 
RIVM 

 
In 1997 onderzocht het RIVM voor het laatst de niveaus van zware metalen in bloed en urine 
bij een steekgroep van 300 volwassen. Nu het RIVM het verzamelen van bloed- en 
urinemonsters via GGD-en heeft stopgezet is er geen duidelijk beeld meer.  
 

 
Tabel: Bruikbare registratie voor inwendige blootstelling8 
 
Voor het volgen van trends in de inwendige blootstelling ter bewaking en evaluatie van 
milieubeleid acht de Gezondheidsraad op dit moment alleen nog het vijfjaarlijkse onderzoek 
van het RIVM naar dioxinen en PCB's in moedermelk bruikbaar. 
 
 
2.1.3 Gezondheidseffecten 

Indicatoren voor de volksgezondheid zijn monitoringsgegevens van ziekten, aandoeningen en 
sterftecijfers. Door diverse instanties worden dergelijke gegevens geregistreerd, hieronder 
een overzicht.  
 
Gezondheidseffect Omschrijving Beheerder 
Luchtwegaandoeningen, 
ischemische hart- en 
vaatziekten 

Landelijke Medische 
Registratie (LMR), gegevens 
ziekenhuisopnamen en - 
ontslagen naar diagnose, 
leeftijd, geslacht en 
woonplaats 

RIVM 

Doodsoorzaken en leeftijd-, 
geslacht- en adresgegevens 

Doodsoorzakenregistratie CBS 

Kankerregistraties Nederlandse 
Kankerregistratie (NKR), 
onder strikte voorwaarden 
gegevens op laag 
aggregatieniveau 
beschikbaar 

NKR 

Aangeboren afwijkingen EUROCAT Noord-Nederland, 
regionale registratie 

VWS 

Vruchtbaarheidsstoornissen Geen geschikt 
registratieprogramma 

n.v.t. 

Jeugdgezondheid Lokale en landelijke monitor 
jeugdgezondheid (in 
ontwikkeling) 

GGD, RIVM, TNO 

Milieugerelateerde 
gezondheidsproblemen 
(huisartsen) 

RIVM in overleg met 
Nederlands Instituut voor 
Onderzoek van de Eerstelijns 
Gezondheidszorg (NIVEL) 
om ook in landelijke 
huisartsenpeilstations 
structureel indicatoren voor 

Huisartsenpeilstations, 
RIVM en NIVEL 

                                                 
8 Pieters, J.J.L. e.a. (26 augustus 2003), 'Gezondheid en milieu: mogelijkheden van monitoring', Gezondheidsraad, 
Den Haag 
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milieugerelateerde 
gezondheidsproblemen op te 
nemen 

Medicijngebruik 
milieugerelateerde 
aandoeningen 

Medicijngebruik wordt 
geregistreerd, maar niet de 
aandoening waarvoor het 
middel is verstrekt. Deze 
indicator is afhankelijk van 
het voorschrijfgedrag van de 
behandelend arts. 

Stichting Farmaceutische 
Kengetallen (SFK) 

 
 
2.1.4 Gezondheidsklachten m.b.t. milieu 

Milieugerelateerde gezondheidsklachten worden door het RIVM gedefinieerd als 'meldingen 
van bezorgdheid over de toestand van het binnen- of buitenmilieu, die al dan niet gepaard 
gaan met hinder of gezondheidsklachten'9. Dergelijke meldingen komen binnen bij huisartsen, 
GGD's, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en actiegroepen. 
 
De Gezondheidsraad beveelt in haar rapport 'Ongerustheid over lokale milieufactoren' aan 
om toch vooral "bezorgdheid over gezondheidsklachten of aandoeningen in relatie tot lokale 
milieufactoren serieus te nemen"10. Deze aanbeveling is volgens de raad niet alleen van 
toepassing op het uitvoeringsniveau (bijvoorbeeld GGD-cliënt contact) maar ook op het lokale 
en het landelijke beleidsniveau. 
 
In de beleidsnotitie 'Gezondheid en Milieu. Opmaat voor een beleidsversterking' pakken de 
betrokken ministeries (VROM en VWS) deze handschoen op getuige de zinsnede: "de 
beleving van de relatie tussen milieufactoren en gezondheidseffecten door de burger is een 
niet te verwaarlozen aspect in het optreden van ongewenste gezondheidseffecten"11. 
 
Toch komt het niet van een landelijke en uniforme registratie van klachten in Nederland. In 
Bijlage I wordt beschreven welke pogingen er zijn ondernomen. 
 
 
2.2 Welke databanken geven inzicht in de permanente 
milieutoestand? 

In de beschrijvingen van de meetnetten van het RIVM en de in de tabel opgenomen 
monitoringssystemen komt naar voren dat niet elk monitoringssysteem even dekkend en 
actueel is. Kortom, het ene monitoringssysteem is bruikbaarder dan het andere. 
 
Voor het signaleren van milieugerelateerde gezondheidseffecten blijft het echter van belang 
dat geografische verschillen in kaart worden gebracht. Correlaties kunnen immers pas goed 
aangetoond worden als gegevens over de voorkomendheid van een bepaalde aandoening op 
hetzelfde schaalniveau voorhanden zijn als gegevens over de milieukwaliteit. In het 
aggregeren, ofwel samenvoegen, van de gegevens kan zich vervolgens al dan niet een 
correlatie van betekenis aftekenen. 
 
Geschikte monitoringssystemen kenmerken zich dus door een hoge meetfrequentie, 
landelijke dekking, representativiteit en bovenal een laag aggregatieniveau. Dit zijn ook de 
voorwaarden die de Gezondheidsraad noemt in haar rapport „Gezondheid en milieu: 
mogelijkheden van monitoring‟. De adviesaanvraag van de bewindslieden van VROM en 

                                                 
9 'Milieucompendium 1997; het milieu in cijfers - Gezondheidsklachten binnenmilieu' (15 augustus 2002 - update; 
internetpagina), Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
10 Meertens, R.M. e.a. (3 april 2001; rapport), 'Ongerustheid over lokale milieufactoren: risicocommunicatie, 
blootstellingsbeoordeling en clusteronderzoek', Gezondheidsraad, Den Haag 
11 Borst-Eilers, E. (november 2001; rapport), 'Gezondheid en milieu. Opmaat voor een beleidsversterking', Ministerie 
van VWS, Ministerie van VROM, Den Haag 



 18 

VWS luidde: "Wat is de bruikbaarheid van bestaande meet- en registratieprogramma's voor 
het beantwoorden van vragen over de invloed van milieufactoren op de gezondheid?" 
 
Na inventarisatie van milieuregistraties kwam de Gezondheidsraad tot de conclusie dat de in 
onderstaande tabel genoemde registratieprogramma's het meest voldoen aan de gestelde 
voorwaarden voor bewaking van de omgevingsblootstelling. 
 

 
Tabel: Bruikbare registraties voor uitwendige blootstelling12 
 
Het eerder beschreven Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM is goed 
bruikbaar. Wel adviseert het onderzoeksbureau Fast Advies het LML te koppelen aan de 
Emissieregistratie van het ministerie van VROM13. Toch blijft er dan nog sprake van een grof 
schaal- of aggregatieniveau van 5 x 5 kilometer. Met behulp van het zogenaamde CAR-model 
van het RIVM is dit terug te brengen tot 1 x 1 kilometer. Op basis van gemeentelijke 
verkeerstellingen en bepaalde emissiefactoren kunnen concentraties benzeen, NO2, PM10, 
B(a)P en zwarte rook berekend worden tot op een afstand van 30 meter van 
verkeerswegen14. De bruikbaarheid van het CAR-model beperkt zich echter tot steden die 
minimaal 40.000 inwoners tellen. 
 
Een soortgelijke benadering geldt ook voor UV-straling door de zon, waarvoor slechts twee 
meetpunten in Bilthoven en Utrecht voorhanden zijn. Toch kunnen met de aldaar 
gegenereerde meetgegevens de UV-stralingsdoses in het gehele land gemodelleerd worden. 
Daartoe worden de UV-intensiteiten verrekend met regionale gegevens over het ozongehalte, 
bewolkingsgraad en aerosolgehalte in de atmosfeer. Bij een hoge UV-stralingsdosis is 
beperking van verkeersuitstoot dus een verstandige maatregel. UV-licht met een golflengte 
kleiner dan 240 nm (UV-C) kan namelijk op leefniveau zuurstof omzetten in ozon, een zeer 
schadelijke stof met acute gezondheidseffecten. De Gezondheidsraad heeft een advies 
uitgebracht over de maximale blootstelling aan UV-straling. Blootstelling aan UV-straling dient 
zoveel mogelijk beperkt te worden, stelt de raad. Zowel ter bescherming van de huid als ter 
voorkoming van schadelijke reactieproducten op leefniveau (smog, ozon)15. 
 
Monitoring van de inwendige blootstelling van de mens, ofwel de gemiddelde 
lichaamsbelasting met milieuverontreinigende stoffen, gebeurt niet op grote schaal en met 
een lage meetfrequentie. Eind jaren negentig waren de programma's van de Inspectie 
Gezondheidszorg en het RIVM uitgebreider dan nu. 
 
Volgens de Gezondheidsraad is het enige bruikbare programma op dit moment het 
vijfjaarlijkse onderzoek van het RIVM naar dioxinen en PCB's in moedermelk. Ook zijn er 

                                                 
12 Pieters, J.J.L. e.a. (26 augustus 2003), 'Gezondheid en milieu: mogelijkheden van monitoring', Gezondheidsraad, 
Den Haag 
13 Fast, T. e.a. (2002; rapport) - 'Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren - Een inventarisatie en evaluatie 
van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen', Fast Advies i.o.v. Gezondheidsraad, Utrecht 
14 Hartog, P. den e.a. (juli 1999; rapport), 'Luchtkwaliteit, Jaaroverzicht 1997', Laboratorium voor Luchtonderzoek, 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
15 Roubos, E.W. e.a. (29 mei 2001; rapport), 'Elektromagnetische velden: Jaarbericht 2001', Gezondheidsraad, Den 
Haag 
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bruikbare monitoringssystemen voor de voedselconsumptie, hoewel veel lichaamsbelastende 
stoffen daarin niet meegenomen worden. 
 
Voor registraties van ziekten, aandoeningen en sterftecijfers zijn maar weinig 
monitoringssystemen die een landelijke dekking combineren met een laag ruimtelijk 
aggregatieniveau. Alleen de volledig continu registrerende systemen, zoals de sterfte- en 
geboortecijfers, maar ook de kankergegevens, kennen deze combinatie. Bij deze 
gezondheidsregistratiesystemen belemmeren privacy-overwegingen echter vaak het 
beschikbaar stellen van individuele gegevens. 
 
Ook lokale monitoringssystemen, met gegevens op laag ruimtelijk aggregatieniveau, hebben 
beperkingen. Veelal wordt op slechts enkele locaties gemonitord, waardoor er geen landelijke 
dekking is. Bij gezondheidsregistraties ontbreken vaak gestandaardiseerde vragenlijsten, 
waardoor de gegevens niet zijn samen te voegen tot een centrale database. 
 
Voor medicijngebruik is een landelijke registratiesysteem met een laag ruimtelijk 
aggregatieniveau beschikbaar. Een beperking is echter, dat de aandoening waarvoor het 
medicijn verstrekt is, niet geregistreerd wordt. 
 
Voor aangeboren afwijkingen zijn er verschillende, overlappende, monitoringssystemen, die 
niet compleet zijn of geen landelijke dekking hebben. Door een combinatie van deze 
systemen zou een bruikbaar monitoringssysteem kunnen ontstaan. Er zijn geen bruikbare 
monitoringssystemen voor de geslachtsverhouding en vruchtbaarheid. 
 
Inzet van deze monitoringsprogramma‟s als indicator voor het effect van de milieukwaliteit is 
omstreden. Niet alleen vanwege de voornoemde beperkingen in aggregatieniveau en 
dekking, maar ook omdat al deze gezondheidsindicatoren aspecifiek zijn. Mensen die 
dezelfde aandoening hebben hoeven nog niet een zelfde oorzaak te delen. Integendeel, want 
kenmerken als genetische aanleg, levensstijl, cultuur, sociaal-economische factoren, 
voedingspatroon, medicijngebruik, geografische locatie, klimaat en stressfactoren16 wijken 
individueel af en hebben op ieder individu een andere uitwerking.  
 
Uniforme en gelijktijdige registratie van deze kenmerken en monitoring van zowel 
gezondheidseffecten als kwaliteit van milieufactoren - op een gelijk en zo laag mogelijk 
aggregatieniveau - kan verstorende invloeden enigszins beperken en daarmee de 
bewijskracht van een relatie tussen milieu en gezondheid versterken. 
 
In Nederland bestaan verschillende meldpunten waar burgers terechtkunnen voor het melden 
van een milieuklacht, bijvoorbeeld: GGD-en, de gemeentelijke Milieudienst, de provinciale 
Klachtentelefoon en enkele particuliere organisaties. Er is geen sprake van uniforme 
registratie, soms zelfs niet binnen de diensten. Een milieuklacht is een subjectief iets, een 
ervaring van de betrokkene. Maar een goede registratie van gezondklachtsklachten kan wel 
een belangrijke, waarschuwende functie hebben; een aansporing om nader onderzoek te 
doen naar de relatie tussen een milieufactor en de aandoening.  
 

                                                 
16 Fast, T. e.a. (2002; rapport) - 'Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren - Een inventarisatie en evaluatie 
van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen', Fast Advies i.o.v. Gezondheidsraad, Utrecht 
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3 BRUIKBAARHEID MILIEUGEGEVENS VOOR RISICOCOMMUNICATIE 

In het vorige hoofdstuk hebben we onderzocht welke monitoringssystemen inzicht geven in 
de permanente toestand van het milieu. In dit hoofdstuk toetsen we de bruikbaarheid van die 
gegevens voor de risicocommunicatie. We kunnen vaststellen dat het RIVM in haar keuze om 
bepaalde stoffen te meten zich laat leiden door de nadelige gevolgen voor de 
volksgezondheid, natuur, voedselkwaliteit en drinkwaterbereiding. Maar dat maakt de 
gegevens nog niet automatisch bruikbaar voor de risicocommunicatie zoals we in dit 
onderzoek voor ogen hebben.  
 
Dit komt vooral door het verschil in functie van de meetnetten. Meetnetten voor lucht en 
straling hebben in de eerste plaats een signalerings- en alarmeringsfunctie voor de overheid 
zelf. En de meetnetten voor bodem en geluid zijn er slechts om trends te onderkennen. 
Daarbij loopt het aantal meetpunten per systeem, alsmede de meetfrequentie, zeer uiteen. 
Willen de monitoringssystemen echt van nut zijn, dan moeten ze voldoen aan een hoge 
meetfrequentie, landelijke dekking, representativiteit en een laag aggregatieniveau. En dat 
doen ze slechts in enkele gevallen. Ook wordt soms de toestand van het milieu berekend op 
basis van een model, wat de gegevens minder betrouwbaar maakt. 
 
Voor de risicocommunicatie is het echter van belang de relatie tussen milieu en gezondheid 
te kennen. Maar de monitoring van inwendige blootstelling van de mens, ofwel de gemiddelde 
lichaamsbelasting met milieuverontreinigende stoffen, gebeurt niet op grote schaal en met 
een lage meetfrequentie. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om correlaties te ontdekken. 
 
Verreweg de grootste bezorgdheid uiten burgers over gezondheidseffecten van 
elektromagnetische straling (EM-straling), hoewel aannemelijk is dat andere milieufactoren 
een veel grotere invloed hebben. Gerichtere communicatie, dus ook terugkoppeling van 
instanties die milieuklachten in ontvangst nemen, zou de risicobeleving realistischer kunnen 
maken. Maar de overheid staat hier met lege handen, omdat ze zelf niet met zekerheid kan 
zeggen of een milieutoestand schadelijk is voor de volksgezondheid. 
 
Een toetsingskader voor de „risicocommuniceerbaarheid‟ kan afgeleid worden uit de doelen 
die de overheid zichzelf stelt voor deze vorm van voorlichting (zie Risicokaart.nl): 
De belangrijkste doelen van risicocommunicatie zijn: 

1) Bevorderen van autonomie en keuzevrijheid van mensen. 
2) Bevorderen van gezondheid. 

 
De noodzaak tot risicocommunicatie ligt „m dus in het feit dat kennis over de gevaren in de 
leefomgeving de autonomie en keuzevrijheid van mensen bevordert. Het stimuleert 
zelfredzaamheid en burgers kunnen kiezen of ze bijvoorbeeld wel willen wonen onder de rook 
van een chemische fabriek, naast een LPG-station of langs spoor waarover chloor vervoerd 
wordt. 
 
In de volgende paragrafen gaan we daarom dieper in op de communiceerbaarheid van deze 
gegevens. Een zaak die nauw samenhangt met het sociale gedrag van de ontvanger, de 
wetenschappelijke waarschijnlijkheid (aantoonbaarheid relatie tussen milieufactor en 
volksgezondheid) en de kennis over de gezondheidsklachten in een bepaald gebied 
 
3.1 Afstemmen op de ontvanger  

Het beleven van milieugerelateerde gezondheidsrisico's hangt samen met de vrijwilligheid 
van blootstelling, beheersbaarheid van een milieuprobleem, vertrouwen in verantwoordelijke 
instanties, media-aandacht en openheid van verantwoordelijke instanties17. 
 

                                                 
17 Zondervan, I. e.a. (maart 2003; rapport), '0-meting actieprogramma gezondheid en milieu communicatiethema 
gezond en veilig wonen Eindrapport kwalitatief onderzoek', Motivaction - Research en Strategy i.o.v. Ministerie van 
VROM, Amsterdam 
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Deze verstorende factoren leiden ertoe dat de risicobeleving niet synchroon loopt met de 
wetenschappelijke inschatting van risico's. GSM-masten, hoogspanningslijnen en 
chloortransporten veroorzaken meer gevoelens van onveiligheid, dan het roken van een 
sigaret of van vrijkomend radioactief radongas in een woning, zo blijkt uit de GGD-
handreiking 'Gezondheid en Milieu' uit 200418. 
 
Vooral aan factoren waarover de meeste ongerustheid bestaat schrijven burgers een risico 
toe dat ver uitstijgt boven de wetenschappelijke inschatting ervan, zoals te zien is 
onderstaande tabel.  
 

 
Tabel:  Kwalitatieve aspecten van risicobeoordeling voor enkele activiteiten  
 
Risicocommunicatie van de overheid is niet alleen gebaseerd op de wetenschappelijke 
inschatting van milieurisico's. Ook de risicobeleving van burgers, de maatschappelijke 
belangen van een verontreinigende milieufactor en de alternatieven en kosten om een 
milieuprobleem aan te pakken bepalen het communicatiebeleid. Deze werkelijkheid staat een 
realistisch risicocommunicatiebeleid in de weg. 19 
 
Kennis omtrent oorzaken en gevolgen van risicovolle milieufactoren is bij burgers nauwelijks 
aanwezig. Burgers baseren zich eerder op eigen waarnemingen en gevoelens van 
ongerustheid dan dat ze zich actief informeren. Toch draagt meer kennis over 
milieugerelateerde gezondheidsrisico's niet in gelijke mate bij aan meer realistische 
risicobeleving. 20 
 
Wanneer er het vermoeden bestaat dat er een gezondheidsrisico van een bepaalde 
milieufactor uitgaat, dan zijn burgers geneigd daar allerlei gezondheidsproblemen aan toe te 
schrijven. In dergelijke gevallen - vooral bij hoogspanningsleidingen en basisstations voor 
mobiele telefonie - zal de ongerustheid overgaan in stressgerelateerde gezondheidsklachten. 
Risicobeleving wordt dan een gezondheidseffect, ook al gaat er van een milieufactor geen 
direct gezondheidsrisico uit. 21 
 
Als informatieverstrekker heeft de overheid een betrouwbaar en objectief imago. De overheid 
heeft volgens burgers een informatieplicht met betrekking tot milieuproblematiek. 
Overheidscommunicatie, campagnes en spotjes, spreken aan voor zover de onderwerpen het 

                                                 
18 Jonkergouw, N. e.a. (december 2004; handreiking), 'Gezondheid en Milieu', GGD Zuidoost-Brabant, Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Eindhoven, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Milieudienst Regio Eindhoven, 
Eindhoven 
19 Hollander, A.E.M. de, Hanemaaijer A.H. (1 oktober 2003; rapport), 'Nuchter omgaan met risico's', Milieu- en 
Natuurplanbureau (MNP), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
20 London, J. van, Vos, P. (30 oktober 2001; rapport), 'Gezondheidsrisico's voorzien, voorkomen en verzekeren', 
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ), Den Haag 
21 Meertens, R.M. e.a. (3 april 2001; rapport), 'Ongerustheid over lokale milieufactoren: risicocommunicatie, 
blootstellingsbeoordeling en clusteronderzoek', Gezondheidsraad, Den Haag 
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individu persoonlijk aangaan en de campagne het individu op zijn eigen verantwoordelijkheid 
wijst. Betutteling wijst men af evenals „overkill‟. Kranten, televisie / radio en Postbus 51 
(passieve informatievergaring) zijn, in deze volgorde, de belangrijkste informatiekanalen 
waarmee milieu- en gezondheidsinformatie tot de burger komt. Internet komt op de vierde 
plaats, omdat men pas op zoek naar informatie gaat (actieve informatievergaring) als de 
tolerantiegrens (hinder / gezondheidsklachten) wordt overschreden. Wanneer een 
milieuprobleem niet meer in de media besproken wordt, raakt het uit beeld en lijkt het aan 
belang in te boeten. Burgers verwachten dat milieu-informatie beschikbaar en toegankelijk is, 
maar zij zullen zich er nauwelijks in verdiepen wanneer dat eenmaal het geval is. 
Risicocommunicatie over milieugerelateerde gezondheidseffecten bevordert de autonomie en 
keuzevrijheid van mensen. Het stimuleert zelfredzaamheid. 22 
 
Het afstemmen van risicocommunicatie op de bevolking vergt inzicht in de denk-, handel- en 
waardepatronen waarin burgers zich van elkaar onderscheiden. Communicatie dient daarom 
afgestemd te worden op de gezagsgetrouwe burger, de interactieve burger, de pragmatische 
burger en de niet-participerende burger. Dit conform het Mentality-model van Motivaction 
waarin genoemde burgerschapsstijlen ieder 25 % van de bevolking vertegenwoordigen. In 
onderstaande tabel een verkorte weergave van dit model. 
 

De gezagsgetrouwe burger 
De gezagsgetrouwe burger hecht veel waarde aan netheid, orde en voorspelbaarheid. Zij zijn geneigd 
het gezag trouw te volgen. De focus binnen deze groep ligt op sturing en gezag. De gezagsgetrouwe 
burger hangt een brochure in de meterkast en leest deze nauwgezet. De sociaal-economische status 
varieert van laag tot gemiddeld. Deze burger is traditioneel en behoudend. 
De interactieve burger 
Een interactieve burger is sterk georiënteerd op meebeslissen, actief participeren en bemoeizuchtig. 
Deze burger is leergierig en grondig van aard. Om tot een gewogen besluit te komen leest de 
interactieve burger (wetenschappelijke) achtergrondinformatie. De interactieve burger wil van de 
overheid geen folders, maar zoekt liever een webadres waar hij zichzelf kan informeren. Deze burger 
heeft de hoogste sociaal-economische status in de samenleving, ze is postmodern en gericht op 
ontplooien en beleven.  
De pragmatische burger 
Pragmatische burgers zijn materialistisch en stellen het eigen belang op de voorgrond. De aandacht 
wordt getrokken door gebeurtenissen die de eigen levensstandaard beïnvloeden. In dergelijke 
gevallen wordt de pragmatische burger gemobiliseerd. In de overheidscommunicatie is de 
pragmatische burger lastig te bereiken. Ze is visueel georiënteerd en laat zich alleen verleiden als de 
problematiek grafisch en pakkend wordt weergegeven. De sociaal-economische status is gemiddeld. 
Niet-participerende burger 
Niet-participerende burgers kenmerken zich door impulsiviteit, gemak en comfort. De niet-
participerende burger is afwachtend, maar heeft niet goed in de gaten wat de overheid communiceert 
over risico‟s en rampen. Deze burger voelt zich pas geïnformeerd als hij via de televisie of een sms-
bericht wordt geattendeerd op een zich manifesterende crisis. 

 
Een risicokaart op internet spreekt voornamelijk de interactieve burger aan. De interactieve 
burger is gericht op actieve informatievergaring en heeft liever geen folders in de bus. Ook 
kan een risicokaart de pragmatische burger aanspreken, mits er duidelijk inzicht wordt 
gegeven in situaties die de eigen levensstandaard beïnvloeden. De pragmatische burger is 
visueel georiënteerd en gericht op de directe omgeving. Risicocommunicatie op 
postcodeniveau lijkt hier kansen te hebben. 
 
In de overheidscommunicatie genieten interactieve burgers de focus, terwijl zij niet 
representatief zijn voor de samenleving. Niet alleen omdat hun handelen, denken en sociaal-
economische status vergelijkbaar is met die van ambtenaren, politici en bestuurders, maar 
ook omdat het de interactieven zijn die bij een misstand het eerste aan de bel trekken om 
nadere uitleg vragen. De interactieve burger is voor de ambtenaar het gezicht van de 
samenleving, wat tot gevolg heeft dat pragmatische, niet-participerende en gezagsgetrouwe 
burgers in de overheidscommunicatie mogelijk informatie ontberen omdat ze die niet 
begrijpen of andere informatiekanalen gebruiken. 
 
                                                 
22 Zondervan, I. e.a. (maart 2003; rapport), '0-meting actieprogramma gezondheid en milieu communicatiethema 
gezond en veilig wonen Eindrapport kwalitatief onderzoek', Motivaction - Research en Strategy i.o.v. Ministerie van 
VROM, Amsterdam 
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Na een misstand of incident ontplooit de interactieve burger zich als spreekbuis van de 
samenleving, zegt Frits Spangenberg – directeur van onderzoeksbureau Motivaction – in de 
interviewbundel „De acceptatie voorbij‟23. De interactieve burger mobiliseert pragmatische 
burgers die geraakt worden door de misstand. Als blijkt dat interactieve burgers succes 
boeken, voelt de gezagsgetrouwe burger zich uitgesloten en beticht de interactieven van 
vriendjespolitiek en onrechtvaardigheid.  
 
Het gros van de burgers maakt op een geheel andere wijze gebruik van informatiekanalen, 
dan de interactieve burgers. Een interactieve burger komt liever zelf tot een overweging, 
nadat hij informatie bestudeerd heeft. Voor pragmatisten, niet-participatieven en 
gezagsgetrouwen gaat dat te ver. Als ze voor het antwoord een vergunning moeten 
doorspitten of anderszins informatie moeten analyseren haken ze al snel af. 
 
Wanneer er in de risicocommunicatie geen rekening wordt gehouden met de percepties bij 
het publiek, leidt dit in het ergste geval tot een sociale epidemie. Steeds meer mensen zullen 
elkaar besmetten met het idee dat hun a-specifieke gezondheidsklachten zijn toe te schrijven 
aan een bepaalde milieufactor. 24 
 
De klassieke valkuil in de risicocommunicatie is het ontkennen van dit sociale proces, zoals 
de rijksoverheid nu in UMTS-kwesties doet. Daardoor gaan mensen zich als slachtoffer 
miskend voelen en zich nog fanatieker vastbijten in hun overtuiging dat er een biomedische 
oorzaak is voor hun problemen. 
 
Incidenten en rampen hebben een grote invloed op het risicodebat. Het legionella-incident en 
de Vuurwerkramp zijn hier voorbeelden van. Daaruit voortvloeiende maatregelen staan niet in 
verhouding tot de werkelijke risico's. Wanneer een bepaalde perceptie of risicobeleving de 
prioriteitsstelling bepaalt, dreigt risicobeheersing steeds meer het karakter te krijgen van 
angstmanagement.25 
 
Luisteren naar het publiek betekent in de praktijk te vaak luisteren naar door de media 
uitvergrote of aangewakkerde gevoelens van ongerustheid. Wanneer risicocommunicatie 
daar te nadrukkelijk op afgestemd wordt, leidt dit in het meest extreme geval tot irrationele 
besluitvorming en het nog verder aanwakkeren van verontrusting: geld wordt dan 
gespendeerd aan het verkleinen van overschatte risico's ten koste van minder mediagenieke 
en onderschatte risico's. 
 
Wanneer in de keten zender-boodschap-ontvanger in de risicocommunicatie te veel de 
nadruk wordt gelegd op zender en boodschap (ofwel, politiek en wetenschap), kan dit leiden 
tot vervreemding. Maar als te veel de nadruk gelegd wordt op de ontvanger (ofwel, de 
perceptie), kan beleid een speelbal worden van maatschappelijke emoties. 
 
3.2 Vertalen naar gezondheidsrisico’s 

In de laatste 150 jaar is de gezondheid in Nederland flink verbeterd. Rond 1850 werden 
mensen gemiddeld niet ouder dan 35 jaar. Nu is de levensverwachting verdubbeld tot bijna 
80. Voor een deel komt dat door de toegenomen welvaart, betere voeding, gezondere 
arbeidsomstandigheden en verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar ook de verbeterde 
kwaliteit van de milieuhygiene heeft zijn steentje bijgedragen aan de hogere 
levensverwachting van de Nederlander. Voorbeelden hiervan zijn de drinkwatervoorziening, 
riolering, afvalverwijdering en het binnenmilieu26. 
 
Maar het gevaar is niet geweken. Onder de Nederlandse bevolking is 2 tot 5 procent van het 
totale verlies aan gezonde levenslaren toe te schrijven aan milieufactoren. De belangrijkste 

                                                 
23 Jong, W. en Helsloot, I. (april 2005; boek), 'De acceptatie voorbij - Risico- en crisiscommunicatie met een mondige 
samenleving', ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 
24 Vasterman, P. (24 mei 2005; essay), 'Risico- en crisiscommunicatie: oude valkuilen, nieuwe dilemma's', 
Nieuwsbrief Crisisbeheersing, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 
25 Bunt, H.G. van de (2003; speech/essay), 'Universitaire Dies-Natalis-rede - De grens van onveiligheid: op het 
kompas van het onveiligheidsgevoel', Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit, Amsterdam 
26 'Actieprogramma Gezondheid en Milieu' (2005-2007; dossier), Vrom.nl, Ministerie van VROM, Den Haag 
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oorzaken zijn volgens het RIVM luchtverontreiniging, ernstige geluidshinder en 
verontreiniging van het binnenmilieu27. 
 
Volgens de Gezondheidsraad verergeren milieufactoren enerzijds bestaande 
gezondheidsklachten en aandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis, ischemische 
hart- en vaataandoeningen, en leiden anderzijds tot ernstige hinder, slaapstoornissen, 
verminderd concentratievermogen en gevoelens van onveiligheid, vervreemding of stress28. 
 
Om duidelijk te maken hoe groot de milieugerelateerde gezondheidseffecten zijn, is door het 
RIVM en de vakgroep Medische Milieukunde van GGD Nederland een grafiek opgesteld, 
waarin deze risico‟s worden vergeleken met niet-milieugerelateerde gezondheidsrisico‟s. 
 

 
Figuur: Kans op overlijden door risicofactoren (bron: Handreiking_gezondheid_en_milieu.pdf) 
 
Roken, lichamelijke inactiviteit, overgewicht, verkeerd vet, ongevallen thuis en alcohol zijn – in 
deze volgorde – het meest bedreigend voor de volksgezondheid. Milieufactoren komen erna, 
zo erkent ook het RIVM in haar Nationale Milieuverkenning. 
 
De belangrijkste oorzaken voor gezondheidsverlies worden volgens het RIVM en het MNP 
toegeschreven aan:  

1) verontreiniging van de buitenlucht met fijn stof en ozon,  
2) ernstige geluidshinder door verkeer, en 
3) verontreiniging van het binnenmilieu met radon, fijn stof (tabaksrook) en allergene 

vochtminnende biologische agentia (huisstofmijt, schimmel). 
 

In de volgende figuur zijn deze factoren uitgezet tegen het aantal verloren 
gezondheidsgewogen levensjaren per jaar.  
 

                                                 
27 'Nationale Milieuverkenning 5, 2000-2030' (11 september 2000; rapport), Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
28 Knottnerus, J.A. e.a. (2 september 1999; rapport), 'Grote luchthavens en gezondheid', Gezondheidsraad, Den 
Haag 
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Figuur: Het aan milieufactoren toe te schrijven gezondheidsverlies neemt in de meeste 
gevallen toe (bron Milieuverkenning_samenvattingmv5.pdf) 
 
In de komende 30 jaar zal het gezondheidsverlies door luchtverontreiniging toenemen, zo 
voorspelt het RIVM. Dat is opmerkelijk, want in de Nationale Milieuverkenning wordt ook 
voorspelt dat de verontreiniging met fijn stof tot 2020 juist zal afnemen en dat de 
ozongehalten zullen stabiliseren. Het ligt aan de vergrijzing, zo berekende het RIVM: de 
bevolking zal over de bank genomen gevoeliger worden voor luchtverontreiniging. De 
verbeterde luchtkwaliteit heft het gezondheidsverlies door meer gevoeligheid niet op. 
 
In de volgende tabel worden gegevens gepresenteerd over de gezondheidseffecten ten 
gevolge van geluidsoverlast en luchtverontreiniging van buiten- en binnenmilieu, gerubriceerd 
naar stof. 
 
 
Stoffen / factor Bronnen Gezondheidseffecten 
Stikstofdioxide (NO2) Wegverkeer Toename klachten luchtwegen, 

irritatie van slijmvliezen, 
verminderde longfunctie 

Fijn stof (PM10) Wegverkeer, industrie en 
landbouw, grote bijdrage 
buitenland 

Ziekten aan de 
ademhalingswegen, 
(long)kanker, hartproblemen, 
verhoogde kindersterfte. 

Benzeen (C6H6) Wegverkeer, energiesector en 
huishoudens 

Kanker, aantasting centrale 
zenuwstelsel, afname witte 
bloedcellen, bloedziekten door 
effect op beenmerg 

Koolmonoxide (CO) Wegverkeer en industrie Hoofdpijn en duizeligheid 
Zwaveldioxide (SO2) Wegverkeer en industrie, grote 

bijdrage buitenland 
Ademhalingsproblemen 

Lood (Pb) Wegverkeer, industrie, 
drinkwater 

Hersenletsel, aantasting 
zenuwstelsel, negatief effect op 
cognitieve ontwikkeling van het 
jonge kind 
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Radon (ioniserende straling) Bouwmateriaal (muren) en 
bodem 

Roodheid en zwelling huid, 
haaruitval, maagdarmklachten 
(misselijkheid, braken, diarree), 
beschadigingen aan dunne 
darm, beschadiging erfelijk 
celmateriaal DNA (kanker, 
erfelijke afwijkingen)29 

Geluid Wegverkeer, buren, vliegverkeer 
(passagiers- en 
vrachtvliegtuigen), industrie, 
railverkeer 

Slaapverstoring, stress, 
concentratieproblemen, 
verlenging inslaaptijd, 
hartslagversnelling, 
vaatvernauwing, momentaan 
verhoogde bloeddruk, 
motorische onrust, minder diepe 
slaap, slechter humeur, 
vermoeidheid, tussentijds en 
vervroegd ontwaken, hoge 
bloeddruk, hartziekten, 
depressies, verhoogde kans 
bedrijfsongevallen30 

Nitraat (NO3) Drinkwater uit grondwater Verhoogde kans op het 
ontwikkelen van 
methemoglobinemie 
(zogenaamde blue baby's) voor 
flesgevoede zuigelingen met 
diarree31. 

Vluchtige organische 
koolwaterstoffen (VOC) - m.n. 
tolueen en tetrachlooretheen) 

Concentreert zich in binnenlucht Remmende werking centrale 
zenuwstelsel (symptomen: 
hoofdpijn, lusteloosheid en 
duizeligheid)32 

Tabel: Mogelijke gezondheidseffecten van de meest bedreigende milieufactoren. De 
gegevens zonder voetnoot zijn afkomstig van de Provincie Gelderland. 
  
Fijn stof (luchtverontreiniging) 
De meest bedreigende component van luchtverontreiniging is fijn stof, een verzamelnaam 
van zwevende deeltjes in de lucht kleiner dan 10 micrometer, kortweg PM10 genaamd. Bijna 
alle studies laten zien dat er een duidelijk verband bestaat tussen fijn stof-concentraties in de 
buitenlucht en gezondheidseffecten. Het toxicologische werkingsmechanisme van fijn stof in 
het menselijk lichaam is echter nog niet bekend. Wel is duidelijk dat niet ieder fijn stof-deeltje 
even schadelijk is. 
 
Bronnen van fijn stof zijn roet uit dieselmotoren en uitstoot door industrie, 
elektriciteitscentrales, open haarden, houtkachels, allesbranders en barbecues. Maar ook 
natuurlijke bronnen, zoals zeezout en stof vanuit de bodem. In Nederland komt het meeste 
fijn stof, ongeveer 70 procent, vanuit het buitenland.  
 
De kleine zwevende deeltjes komen bij inademing diep in de longen terecht. Grotere deeltjes 
worden door de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies. Naar schatting 
stierven in Nederland in 2004 1700 tot 3000 mensen vroegtijdig door de acute effecten van 
het inademen van fijn stof. De langetermijneffecten omvatten nog een groter aantal mensen, 
men denkt dat 10.000 tot 15.000 personen vroegtijdig (enkele maanden tot maximaal enkele 
jaren te vroeg) overlijden. Men ziet door fijn stof tevens een toename van luchtwegklachten, 
hoesten, benauwdheid, verminderde longfunctie en meer ziekenhuisopnames.33 
 
                                                 
29 Burns, B. e.a. (2000; rapport), 'Sources and effects of ionizing radiation',  
United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), New York, VS 
30 'Beoordelingskader Gezondheid en Milieu: nachtelijk geluid van vliegverkeer rond Schiphol en slaapverstoring' 
(2004; rapport), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
31 Versteegh, A. (1996) - Drinkwater. In: Handboek Buitenmilieu, Ed. M. van Bruggen en T. Coenen, Landelijke 
vereniging van GGD'en (LVGGD), Utrecht 
32 Fast, T. e.a. (2002; rapport) - 'Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren - Een inventarisatie en evaluatie 
van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen', Fast Advies i.o.v. Gezondheidsraad, Utrecht 
33 Akkermans, S. e.a. 'Stof tot nadenken - oproep voor een voortvarende aanpak van fijn stof in de buitenlucht. Fijn 
stof in IJmond', (januari 2003; rapport), Stichting Natuur en Milieu, Utrecht 
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Figuur: Bronnen van fijn stof in Nederland (VROM) 
 
Geluid 
Geluidshinder neemt de tweede plaats in van gezondheidsrisico‟s door milieufactoren. In het 
RIVM-rapport „Nachtelijk geluid van vliegverkeer rond Schiphol en slaapverstoring‟ wordt 
vastgesteld dat ernstige geluidshinder kan resulteren in verschijnselen van slaapverstoringen 
en concentratieproblemen tot depressies, hoge bloeddruk en hartziekten. De onderzoekers 
stelden vast dat in 1998 180.000 personen in Nederland in erge mate in hun slaap verstoord 
werden door vliegverkeer van Schiphol.34 
 
Radon (verontreiniging binnenmilieu) 
Verontreiniging van het binnenmilieu is de op drie na meest bedreigende milieufactor voor de 
volksgezondheid. Het radioactieve edelgas vervult hierin een prominente plaats. Het komt vrij 
uit de bodem en uit bouwmateriaal. Iedereen staat in meer of mindere mate bloot aan radon. 
Als het uiteenvalt in andere stoffen kunnen die zich gaan hechten aan zwevende deeltjes, 
welke zich aan het longweefsel hechten en longkanker kunnen veroorzaken. Volgens de 
Gezondheidsraad zou radon in combinatie met roken extra gezondheidsrisico‟s opleveren. 
Binnenshuis kan het radongehalte oplopen tot schadelijke concentraties. 
 
Vanaf de jaren ‟70 is de radonconcentratie in nieuwbouwwoningen met 50 procent 
toegenomen. In de huidige bouwmaterialen komt radon namelijk makkelijker vrij. Ook de 
betere isolatie van nieuwbouwwoningen zorgt voor een hogere concentratie, aangezien de 
lucht daardoor minder vaak ververst wordt. De Gezondheidsraad schat dat blootstelling aan 
radon binnenshuis in Nederland tot 800 extra gevallen van longkanker veroorzaakt. De 
gemiddelde kans per jaar om te overlijden aan radon is 1 op de 20.000. Daarmee ligt het 
gezondheidsrisico boven het zogeheten Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR). Voor 
kankerverwekkende stoffen betekent deze MTR dat blootstelling aan een bepaalde stof 
hooguit 1 extra sterfgeval per jaar per miljoen blootgestelde inwoners mag veroorzaken. 
Omdat iedereen aan radon wordt blootgesteld, is het risico voor radon dus 800 per 16 miljoen 
ofwel 50 sterfgevallen per miljoen mensen per jaar. Een overschrijding van de norm met een 
factor 50.35 
 
 
 
                                                 
34 'Beoordelingskader Gezondheid en Milieu: nachtelijk geluid van vliegverkeer rond Schiphol en slaapverstoring' 
(2004; rapport), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven 
35 Knottnerus, J.A. e.a. (december 2000; rapport), 'Radon: toetsing rapport Biological Effects of Ionizing Radiation 
(BEIR) - "The Health Effects of Exposure to Indoor Radon" VI', Gezondheidsraad, Den Haag 
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3.2.1 Risicogroepen 

In de vorige paragraaf is het belang om rekening te houden met risicogroepen reeds 
aangetoond. De luchtverontreiniging zal volgens de Nationale Milieuverkenning van het RIVM 
afnemen, maar desondanks zullen meer mensen gezondheidsverlies door 
luchtverontreiniging lijden als gevolg van de vergrijzing. Meer mensen worden minder 
weerbaar. We spreken hier dus over een risicogroep, in dit geval ouderen. Het begrip 
risicogroep kunnen we definiëren als een groep mensen die een meer dan gemiddeld risico 
loopt om een bepaalde aandoening te krijgen.  
 
Ouderen - al dan niet afgebakend vanaf een bepaalde leeftijd - of kinderen, omdat zij een 
lager gewicht hebben, zijn gemakkelijk aan te wijzen risicogroepen. Werkelijke risicogroepen 
zijn echter een stuk minder eenvoudig te ontdekken. Ieder individu wordt immers blootgesteld 
aan zijn eigen combinatie van milieufactoren. Zo kan iemand als kind blootgesteld zijn aan 
broomhoudende vlamvertragers in moedermelk, overmatige UV-straling op het strand of 
tabaksrook in de woonkamer. Dat heeft invloed op iemands weerbaarheid in zijn of haar 
volgende levensfase. Het maakt dan verschil of iemand een kantoorbaan krijgt of dagelijks 
blootgesteld wordt aan chemische stoffen in een fabriek. 
 
Of een milieufactor een schadelijke uitwerking voor een individu zal hebben, hangt dus af van 
uiteenlopende kenmerken. Zaken die een rol spelen zijn genetische aanleg, levensstijl, 
cultuur, sociaal-economische factoren, voedingspatroon, medicijngebruik, geografische 
locatie, klimaat en stressfactoren36. Dan zijn er nog de biologische mechanismen, zoals 
ophoping van verontreinigende stoffen in de voedselketen, waardoor concentraties in levende 
organismen (dus ook de mens, bijvoorbeeld bij het eten van paling) vele duizenden keren 
hoger kunnen zijn dan in het omringende milieu. 
 
In onderstaande tabel staan enkele milieufactoren waar bepaalde groepen volgens de 
literatuur verhevigd gevoelig voor zijn. 
 
Risicogroep Verhevigd risico op Milieufactor 
Basisschoolkinderen Slechtere leesprestaties en 

hogere bloeddruk 
Geluid van vlieg- en 
wegverkeer37 

Zuigelingen Aantasting zenuwstelsel Drinkwaterwater uit loden 
leidingen38 

Jonge kinderen Gedragsstoornissen, 
aantasting van immuum- / 
stofwisselingssysteem of 
zenuwstelsel 

Zware metalen in rivierslib39 

Ouderen die reeds kampen 
met luchtweg- of 
hartproblemen 

Levensduurverkorting van 
enkele jaren, verergering 
klachten 

Fijn stof-emissie verkeer40 

Flesgevoede zuigelingen 
met diarree 

Verhoogde kans op het 
ontwikkeling van 
methemoglobinemie 
(zogenaamde blue baby's) 

Nitraat in drinkwater uit 
grondwater41 

 Tabel: Risicogroepen 
                                                 
36 Fast, T. e.a. (2002; rapport) - 'Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren - Een inventarisatie en evaluatie 
van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen', Fast Advies i.o.v. Gezondheidsraad, Utrecht 
37 Kempen, E.E.M.M. van, e.a. (2005; rapport), 'Het effect van geluid van vlieg- en wegverkeer op cognitie, 
hinderbeleving en de bloeddruk van basisschoolkinderen', Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
Bilthoven 
38 'Milieucompendium 2001; het milieu in cijfers' (22 oktober 2004; rapport), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Bilthoven, Voorburg 
39 Bruggen, M. e.a. (maart 1995; rapport), 'Hoogwater januari en februari 1995: Kwaliteit en risico's van het door Rijn 
en Maas aangevoerde rivierslib', Rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling (RIZA), 
Lelystad 
40 Groot, A.T.J. (januari 2001), 'Het Nederlandse fijn stof beleid en de effecten van verkeersmaatregelen - De 
omgang van overheden met fijn stof problematiek, de bijdrage van verkeer en het beleid dat overheden in dezen 
voeren', Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Petten 
41 Versteegh, A. e.a. (1996; handboek), 'Handboek Buitenmilieu, Drinkwater', Landelijke vereniging van GGD'en 
(LVGGD), Utrecht 
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Bij de eerste drie groepen wordt een duidelijk demografisch onderscheid gemaakt. De laatste 
categorie – ouderen die reeds kampen met luchtweg- of hartproblemen – komt meer in de 
buurt van een patiëntengroep. Toch is ook die indeling niet onomstreden, zo meldt de 
Gezondheidsraad in het rapport „Gezondheidsraadadviezen over de invloed van 
milieufactoren op de gezondheid‟. Bij mensen met slaapstoornissen, dementie, depressies, 
hoge bloeddruk, hart- of longziekten of zwangere vrouwen is het lastig vast te stellen of zij ten 
gevolge van een verstorende milieufactor extra last ondervinden of dat die extra ziektelast 
toch al plaats zou hebben gevonden door het verloop van de ziekte. De Gezondheidsraad 
geeft in deze daarom niet alleen de ernst en het aantal getroffenen aan, maar kent ook een 
waarde toe aan de bewijskracht op grond van onzekerheden in het achterliggende 
onderzoek42. 
 
3.2.2 Hotspots 

Plekken met significant meer aandoeningen van een bepaalde soort of met hogere 
stofconcentraties dan de omgeving worden „hotspots‟ genoemd. In deze paragraaf wordt 
ingegaan op hotspots van verhoogde stofconcentraties of intensiteit van milieufactoren.  
 
Zeker in het milieubeleid, waar veelal ten doel wordt gesteld om met zo min mogelijk geld en 
middelen het hoogste rendement te bereiken, is het van belang te weten waar deze hotspots 
zich bevinden. Stikstofdioxide concentreert zich bijvoorbeeld duidelijk rondom snelwegen en 
in de binnenstad van grote steden. Voor de aanpak van deze hotspots is in de Nota Mobiliteit 
300 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2011-201443. 
 
Hotspots kunnen zich op uiteenlopende 
schaalniveaus bevinden. In figuur x zijn bijvoorbeeld 
diffuse verontreinigingen van zware metalen en 
persistente bestrijdingsmiddelen in kaart gebracht.  
 
In Zeeland komen volgens het RIVM 
verontreinigingen van PAK het meest boven de 
streefwaarden voor in vergelijking met andere 
provincies. Concentraties zware metalen als gevolg 
van historische bronnen worden aangetroffen in 
Zuidoost-Nederland en het westelijk 
veenweidegebied. En in Oost-Gelderland en Zuid-
Limburg is de concentratie nitraat in grondwater het 
hoogst, wat effect kan hebben op de gezondheid 
van flesgevoede zuigelingen. We spreken hier dus 
over regionale hotspots van verhoogde 
stofconcentraties. 
 
Hotspots kunnen ook gelieerd zijn aan stedenbouwkundige kenmerken. Zo is de concentratie 
van lood in drinkwater vaak hoger in woningen gebouwd voor 1947, vanwege de destijds 
aangelegde loden leidingen44. Op zeer lokale schaal worden in de omgeving van chemische 
wasserijen verhoogde concentraties van vluchtige organische koolwaterstoffen in de 
binnenlucht van woningen gemeten45. 
 
Op Europees schaalniveau is zelfs heel Nederland als hotspot van luchtverontreiniging aan te 
wijzen. Dat is duidelijk te zien op de satellietfoto van de ESA research satellite ENVISAT. In 

                                                 
42 Knottnerus, J.A. e.a. (16 oktober 2000; rapport), 'Gezondheidsraadadviezen over de invloed van milieufactoren op 
de gezondheid 1975-2000', Gezondheidsraad, Den Haag 
43 'Nota Mobiliteit - Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid' (30 september 2004; nota), Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Ministerie van VROM, Den Haag 
44 Versteegh, A. e.a. (1996; handboek), 'Handboek Buitenmilieu, Drinkwater', Landelijke vereniging van GGD'en 
(LVGGD), Utrecht 
45 Fast, T. e.a. (2002; rapport) - 'Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren - Een inventarisatie en evaluatie 
van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen', Fast Advies i.o.v. Gezondheidsraad, Utrecht 
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Europa scoort Nederland, samen met twee Oost-Europese industriegebieden en Noord-Italië, 
het slechtst in luchtkwaliteit. 
 

 
Figuur: Deze satellietfoto toont de concentraties van stikstofoxiden op leefniveau.46 
 
Voor fijn stof geldt dat in bijna heel Nederland de jaargemiddelde concentraties zeer hoog zijn 
en dat op vele plaatsen de Europese normen worden overschreden. Er ligt als het ware een 
dikke deken van fijn stof over het land. Kenmerkend voor fijn stof is dat op zeer lokale schaal 
duidelijke hotspots aan te wijzen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de luchtkwaliteit rond de 
Amsterdamse Veerkade en de Stille Veerkade in Den Haag. Metingen van het RIVM tonen 
aan dat de lucht op de Veerkades bij lange na niet voldoet aan de Europese richtlijnen voor 
luchtkwaliteit. Er is langs geen enkele straat in Nederland zoveel vieze lucht gemeten. 
 
3.2.3 Causaliteit en correlatie 

De relatie tussen gezondheid en milieu is voortdurend onderwerp van studie en discussie. In 
de postindustriële samenleving wordt men er steeds meer van bewust dat economisch gewin 
en maatschappelijk nut van industriële activiteiten hun tol in aantasting van het leefmilieu en 
verslechtering van de volksgezondheid eisen. Diverse onderzoeksinstituten wagen zich eraan 
om dat gezondheidsverlies door milieufactoren te kwantificeren in procenten en te herleiden 
tot bronnen. Eerder in dit hoofdstuk is aandacht besteedt aan de cijfers van het RIVM (tot 5 % 
gezondheidsverlies door milieufactoren) en de bronnen die door dit Rijksinstituut aangewezen 
worden als belangrijkste oorzaken voor het Nederlandse verlies aan gezonde levensjaren. 
 
Qua gezondheidsverlies op wereldschaal zijn onderzoekers aanmerkelijk negatiever. De 
Berkeley University of California komt in het rapport „How much global health is attribute to 
environmental factors‟ tot de conclusie dat 20 procent van de totale ziektelast in de 
geïndustrialiseerde landen te wijten is aan milieufactoren47. Het Europees Milieuagentschap 
te Kopenhagen durft zelfs te stellen dat het aantal mensen dat als gevolg van 
luchtverontreiniging overlijdt, 60.000 per jaar bedraagt in 124 Europese steden met in totaal 
80 miljoen inwoners48. 
 
Ook per aandoening wordt getracht de voorkomendheid in verband te brengen met 
verontreinigingen in het milieu. In de „Maatschappelijke beleidsnota Milieu en Gezondheid‟ 

                                                 
46 'Concentraties stikstofoxiden op leefniveau' (2005; satellietfoto), Research satellite ENVISAT, European Space 
Agency (ESA), Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg, Heidelberg, Duitsland 
47 Smith, K.R. e.a. (1999; rapport) 'How Much Global Ill Health Is Attributable to Environmental Factors?', 
Epidemiology Resources Inc., World Health Organization (WHO), Genève, Zwitserland 
48 'Europe‟s environment: the third assessment' (2003; rapport), European Environment Agency (EEA), Kopenhagen, 
Denemarken 



 31 

van het Vlaamse Parlement wordt beweerd dat 75 tot 80 procent van de kankergevallen in de 
geïndustrialiseerde wereld is toe te schrijven aan milieufactoren49. Volgens datzelfde rapport 
vallen er in België jaarlijks 6000 doden ten gevolge van luchtverontreiniging en zou in tien jaar 
tijd het aantal Belgen met een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) opgelopen zijn van 
13.000 tot 40.000.  
 
De toename van CVS op een lokaal schaalniveau wordt in de beleidsnota toegeschreven aan 
plaatselijke verontreinigingen van zware metalen en pentachloorfenol. Daarnaast brengt de 
beleidsnota de toename van fijn stof-emissie door het verkeer in Antwerpen in verband met 
een stijging van 30 procent in het aantal gevallen van astma onder volwassenen. Hotspots 
van aandoeningen worden dus in verband gebracht met hotspots van verontreinigingen. Dat 
is een omstreden bezigheid, want ook zaken als genetische aanleg of lokale demografie 
kunnen van invloed zijn op de vatbaarheid voor aandoeningen. Leerlingen van een 
middelbare school zullen bijvoorbeeld minder last hebben van uitlaatgassen dan bejaarden 
die in een verzorgingstehuis aan een gelijkwaardige luchtverontreiniging blootstaan.  
 
Correlatie 
 
De methodiek waarmee een relatie wordt vastgesteld is dus van belang voor de bewijskracht 
van een eventueel oorzakelijk gevolg. Zo kunnen diverse grootheden gemonitord worden met 
de intentie om een milieugezondheidseffect te signaleren. Dit kan door gebruik te maken van 
gegevens over het voorkomen van beschouwde gezondheidseffecten en deze in de tijd te 
volgen of de ruimtelijke verdeling hiervan te beoordelen50. Wat hiermee onderzocht wordt is 
dus niets meer dan een eventuele samenhang tussen de mate van verontreiniging en de 
voorkomendheid van aandoeningen. Dit heet ook wel de correlatie. Men spreekt van 
correlatie als tussen twee grootheden een zekere samenhang is, in die zin dat bepaalde 
waarden van de ene grootheid voornamelijk samengaan met bepaalde waarden van de 
andere. Zo is er sprake van correlatie tussen de grootheden lengte en gewicht bij volwassen 
mensen. Bovengemiddeld lange mensen zijn overwegend ook bovengemiddeld zwaar. 
 
Dit voorbeeld geeft al aan dat niet iedere correlatie even sterk is. In een populatie van 1000 
mensen zullen er hoogstwaarschijnlijk ook kleinere mensen zijn die zwaarder zijn dan langere 
mensen. De mate van correlatie wordt daarom uitgedrukt in een correlatiecoëfficiënt. De 
correlatiecoëfficiënt is een getal dat de mate van correlatie tussen twee grootheden of 
variabelen aangeeft. Dit getal wordt aangeduid met de letter R en ligt tussen -1 en +1. In de 
grensgevallen R = -1 en R = +1 is er sprake van volledige correlatie. Bij R = -1 is dat volledige 
negatieve correlatie en bij R = +1 volledige positieve correlatie. Als er geen sprake is van 
enige correlatie, dan geldt R = 051. 
 
In onderstaande grafieken is de mate van correlatie gevisualiseerd. De mate van correlatie 
hangt nu af van de mate waarop de punten van een puntenwolk zich verdringen om de 
centrale lijn. Er kan sprake zijn van volledige correlatie, gedeeltelijke correlatie of geen 
correlatie. 
 
 

                                                 
49 Malcorps, e.a. (6 juni 2001; nota), 'Maatschappelijke beleidsnota Milieu en Gezondheid', Vlaams Parlement, 
Brussel, België 
50 Fast, T. e.a. (2002; rapport) - 'Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren - Een inventarisatie en evaluatie 
van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen', Fast Advies i.o.v. Gezondheidsraad, Utrecht 
51 'Het Dommelproject - Correlatie en Regressie' (2005; handleiding), Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven 
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Figuur: Correlaties 
 
Bij volledige correlatie liggen alle punten van de puntenwolk op de centrale lijn. Bij 
gedeeltelijke correlatie vormen de punten in het spreidingsdiagram een puntenwolk (ovaal) 
waarvan de tendens kan worden aangegeven door de centrale lijn. Als er geen sprake van 
correlatie is dan is er geen enkel verband tussen de grootheden, grafisch kan er dus ook 
geen tendens (cirkel) worden aangegeven, ofwel R = 0. 
 
Wanneer bij een onderzoek een sterke correlatie tussen twee variabelen wordt gevonden kan 
niet direct worden geconcludeerd dat de ene factor oorzaak is en de andere het gevolg ervan. 
Ook een gemeenschappelijke oorzaak zou de grondslag kunnen zijn, of een algemene trend. 
Een bekend voorbeeld is de correlatie in de 20e eeuw tussen het vóórkomen van kanker en 
het aantal antennes op de daken van de huizen: beide namen gedurende enkele decennia 
sterk toe, maar door de Gezondheidsraad is nog geen oorzakelijk verband aangetoond. 
 
Een andere valkuil is het zoeken naar een correlatie. Wanneer men enkele tientallen 
variabelen bestudeert en paarsgewijze correlaties uitrekent, komt men eenvoudig aan 
honderden correlatiecoëfficiënten. Zelfs wanneer de variabelen allemaal niets met elkaar te 
maken hebben kan er toevallig best een goede correlatie voorkomen52. Een mooi voorbeeld 
is de correlatie tussen het vóórkomen van de ooievaar en het aantal baby's dat wordt 
geboren dat soms wordt gevonden voor bepaalde periodes van jaren in een bepaald land: er 
zijn heel veel jaren in heel veel landen waar deze correlatie niet opgaat, maar het is 
eenvoudig om deze te vergeten en alleen naar het interessante resultaat te kijken. 
 
Causaliteit 
 
Het aantonen van correlaties d.m.v. monitoring is over het algemeen geen toereikende 
methodiek om een oorzaakgevolg relatie tussen milieufactoren en gezondheid nader te 
onderzoeken. Hiervoor zijn individueel gekoppelde gegevens over de blootstelling, 
gezondheid en verstorende variabelen nodig53. Het moet dus wetenschappelijk aantoonbaar 
zijn dat de mate van milieuverontreiniging heeft bijgedragen aan de ernst van een 
gezondheidseffect. Ofwel, er moet een humaan-toxicologische relatie zijn. Een 
wetenschappelijke benadering die een mogelijk causaal verband aan het licht brengt. 
 
Signalering van een milieuprobleem door een gevonden correlatie kan dus beter gevolgd 
worden door nader onderzoek op basis van individuele gegevens om wetenschappelijk 
onderbouwde uitspraken te kunnen doen over een (dosis-effect) relatie met milieufactoren. 
 
Bij het toetsen van een wetenschappelijke theorie is het daarom belangrijk dat de oorzaak en 
het gevolg daadwerkelijk samenhangen. Een voorbeeld waarin causaliteit en correlatie zich 
duidelijk van elkaar onderscheiden is bijvoorbeeld het verband tussen de populatie ooievaars 
en de geboortecijfers. Het aantal ooievaars kan in een periode toenemen, terwijl dat ook met 
het aantal geboren kinderen gebeurt: er is dus een correlatie, maar geen causaal verband. 
Het is immers nog niet wetenschappelijk bewezen dat ooievaars menselijke kinderen kunnen 
voortbrengen. Wel kan aan de toename van het gebruik van de anticonceptiepil en de afname 
van het geboortecijfer een causaal verband worden toegeschreven. Het is immers 

                                                 
52 'Correlatiecoëfficiënt', (2007; internetpagina), Wikipedia.nl 
53 Fast, T. e.a. (2002; rapport) - 'Monitoring van milieu- en gezondheidsindicatoren - Een inventarisatie en evaluatie 
van milieufactoren, indicatoren en registratiesystemen', Fast Advies i.o.v. Gezondheidsraad, Utrecht 
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wetenschappelijk te bewijzen dat 'de pil' invloed heeft op de vruchtbaarheid. Let wel, ook hier 
hoeft dus nog geen sprake te zijn van een direct causaal verband. Mogelijk heeft een 
economische recessie invloed gehad op het geboortecijfer, of een verschuiving in de 
demografie, bijvoorbeeld vergrijzing. 
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4 HOE WORDEN RISICO’S NU GECOMMUNICEERD VIA INTERNET? 

De hoofdstukken 2 en 3 hebben inzichtelijk gemaakt welke stoffen gemeten worden, hoe 
daaruit de kwaliteit van een milieucompartiment is af te leiden en wat de beperkingen zijn in 
het omzetten van die gegevens naar risicocommunicatie. In dit hoofdstuk gaan we na hoe ver 
gevorderd de overheid al is met het inzichtelijk maken van risico‟s: zowel permanente 
milieurisico‟s (toestand bodem, lucht en water) als incidentele (risico door ongeval). 
 
 
4.1 Permanente risico’s 

Rechtomteweten.nl is de eerste pilot van een risicokaart waarbij alle belangrijke industrie in 
een bepaald gebied op een site staan en de uitstoot van alle schoorstenen bij elkaar is 
opgeteld en vertaald naar de gevolgen voor mensen daar waar ze wonen. Dit is de eerste 
poging geweest om gegevens over de toestand van het milieu te vertalen naar 
gezondheidseffecten voor de bevolking. Permanente risicocommunicatie dus.   
 

 
Figuur: Effectcontouren voor extra risico op kanker ten gevolge van uitstoot van industrie in 
de Regio Rijnmond. Schermfoto Rechtomteweten.nl. 
 
De site was een initiatief van de Gelderse Milieufederatie en is in 2005 opgeheven. In bijlage 
II is een gespreksverslag met de initiatiefnemer opgenomen en wordt uitgelegd welke 
ontwikkelingsstadia aan de kaart vooraf gingen. Sindsdien hebben provincies risicokaarten 
ontwikkeld, die vanaf 2006 gestandaardiseerd werden.  
 
Het grote verschil is dat deze overheidskaarten geen informatie verschaffen over het risico op 
kanker of andere aandoeningen. Mogelijk om burgers niet onnodig ongerust te maken. In die 
zin gaan de provinciale risicokaarten minder ver dan Rechtomteweten.nl met haar pilot 
beoogde. In de evaluatie van Rechtomteweten.nl werden de knelpunten reeds blootgelegd: 
kaarten die risico‟s op een causale manier benaderen hebben te maken met tekortschietende 
inzichten in de huidige stand der wetenschap, aannames en slecht vergelijkbare, gedateerde 
en onvolledige gegevens uit milieuvergunningen, controleverslagen, meetrapporten, 
milieujaarverslagen, emissieregistratie en andere rapporten. Rechtomteweten.nl berekende 
risico's door concentraties af te zetten tegen normen. 
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Ontwikkeling van dit soort vergaande milieugezondheidsrisicokaarten vergt veel tijd en 
menskracht. Veel gegevens zullen geverifieerd moeten worden door zowel bedrijven als 
overheden en het blijft nog steeds lastig milieu-informatie snel boven tafel te krijgen, vanwege 
de gebrekkige en versnipperde registratie. 
 
 
4.1.1 Gemeentelijke kaarten 

Hoewel de website Rechtomteweten.nl te ambitieus van opzet bleek, zijn er wel een aantal 
gemeenten die een soortgelijke poging ondernomen hebben. Eén daarvan is de gemeente 
Rotterdam, met een zeer uitgebreide interactieve kaart. Nadere bestudering leert echter dat 
het qua ambitieniveau niet kan tippen aan wat Rechtomteweten.nl nastreefde. Dat zit hem 
vooral in het achterwege blijven van uitleg: waar Rechtomteweten.nl duidelijk communiceerde 
wat de extra kans op kanker in een bepaalde zone is, daar laat Rotterdam de interpretatie 
aan de burger zelf over.  
 
Vanwege de techniek is de kaart toch de moeite van het bespreken waard. Het gebruik ervan 
is simpel en behoeft geen uitleg. Met de optie 'thema's toevoegen' kan de burger objecten 
laten weergeven op de kaart. Zoals bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, bioscopen en 
gemeentekantoren. De burger kan inzoomen op het niveau van een straat, buurt, wijk of 
deelgemeente, en heeft als ondergrond de keuze tussen een kaart of luchtfoto. Navigeren 
kan met de muis, maar ook door een postcode of straatnaam in te toetsen. Als de burger op 
een object klikt krijgt hij meer informatie en kan in sommige gevallen zelfs naar de website 
van de instelling doorklikken. 
 
Iedereen die een beetje internetvaardig is kan hier mee overweg. Dat geldt ook voor de 
interpretatie van de informatie. Een bibliotheek is een bibliotheek, daar valt weinig van 
mening over te verschillen. Anders is dat bij het thema milieu. Aldaar kan de burger kiezen uit 
elf subthema's. Geluidszones voor rijkswegen, railverkeer, Rotterdam Airport en 
industrieterreinen. Risicocontouren voor grote bedrijven, railverkeer, rijkswegen en Rotterdam 
Airport. NO2-contouren voor binnenstedelijke wegen en rijkswegen. En kavels waarvan 
openbare bodemrapporten beschikbaar zijn.  
 

 
Laten we eerst eens kijken hoe een en ander op de kaart wordt weergegeven. In het 
zoekvenster tikken we Lombardijen in, de naam van een Rotterdamse wijk in de 
deelgemeente IJsselmonde. Als milieuthema kiezen we 'NO2 rijkswegen 2010'. Over de kaart 
ligt nu een rode slang, die bijna de helft van de oppervlakte inneemt. De slang bestaat uit een 
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roze gedeelte en een rood gedeelte. Het rode zit tegen de weg aan, het roze strekt zich uit 
over bewoond gebied. Tot wel een kilometer, getuige de schaal van 1:200. Wat betekent dat? 
 
Volgens de legenda staat het donkerrode voor een NO2-concentratie van 50 - 60 µg/m3 en 
het roze voor 30 - 40 µg/m3. Of dat boven of onder de norm is, staat er niet bij. Ook meldt de 
kaart niet of de mensen onder deze roze-rode slang moeten vrezen voor hun gezondheid. Bij 
„geluidszones railverkeer‟ verschijnt alleen een bruine contour rondom metrolijnen en 
treinrails. Wat die zones behelzen blijft onbekend. Dit geldt ook voor de risicocontouren 
rondom de rails, een dun rood lijntje. Ook erop klikken helpt niet. Dat geeft de melding: "Er is 
een fout opgetreden bij het inlezen van de gegevens." De bodemrapporten kunnen als 
document opgevraagd worden. De kavels waarvan die beschikbaar zijn lichten blauw op. 
 
Het lijkt onwaarschijnlijk dat burgers zich met deze kaart goed kunnen informeren. Voor 
professionals, bijvoorbeeld uitvoerders en beleidsmakers, kan het wel nuttig zijn. Deze 
mensen zijn mogelijk vanuit hun vakgebied wel in staat de gegevens te interpreteren.  
 
Denhaag.nl 
 
Hoe anders is het in Denhaag.nl: deze kaart richt zich helemaal op de leek en is afgestapt 
van het idee dat burgers geïnformeerd willen worden over de risico‟s die hun gezondheid 
bedreigen.  
 
De interactieve kaart van de gemeente Den Haag maakt gebruik van Google-technologie. De 
burger kan in de legenda allerlei soorten objecten uit elf hoofdrubrieken kiezen, waaronder 
'Kunst en cultuur', 'Ondernemers', 'Sport', 'Zorg en Welzijn' en 'Natuur en milieu'. 
Laatstgenoemde is onderverdeeld in aardgastankstations, afvalbrengstations, glasbakken, 
kerstbomen en vuurwerk, kleding en textiel, milieuservicepunten, papiercontainers, parken, 
plastic afvalcontainers en stadsboerderijen. Objecten dus, die geen inzicht geven in de 
milieukwaliteit of gezondheidsrisico‟s, maar wel de burger informeren over de locaties van 
milieudiensten. 
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4.2 Landelijke risicokaart beperkt zich tot incidenten 

De tekortkomingen van de gemeentelijke kaarten op milieugebied worden deels ondervangen 
door Risicokaart.nl, een landsdekkend initiatief van BZK, VROM en IPO. Deze risicokaart is 
eigenlijk een rampenkaart: het geeft slechts inzicht in de locaties van gevaarlijke 
bedrijfsactiviteiten en gevoelige locaties. De extra gegevens, op te vragen met een muisklik, 
beperken zich tot summiere vergunninggegevens en het aantal personen dat in het bedrijf 
werkt. De kaart geeft geen inzicht in permanente risico‟s, die worden veroorzaakt door de 
toestand van het milieu. 
 
De nieuwe, landsdekkende risicokaart maakt gebruik van digitaal kaartmateriaal van het 
Kadaster. Op 20 juli 2010 hebben de ontwikkelaars de interface uitgebreid met Google Maps. 
Daarmee is de risicokaart veel toegankelijker geworden: delen kunnen niet alleen ontsloten 
worden op gemeentesites, maar ook op websites van particulieren. Denk aan websites van 
(regionale) media en weblogs van geïnteresseerde burgers. 
 
Hoewel landsdekkender is Risicokaart.nl allerminst completer dan zijn twaalf provinciale 
voorgangers. Daarop stonden nog risicocontouren en konden burgers zien hoeveel kans op 
overlijden ze hadden als een bepaalde inrichting zou ontploffen. Bij het samenstellen van de 
kaart zijn rijk, provincies, gemeenten, veiligheidsregio‟s, eerstehulpdiensten en 
waterschappen betrokken. Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende partijen de 
brandweer en de milieudiensten. De provincies vullen en beheren de risicokaart. Dat is 
inmiddels een wettelijke taak. Om de risicokaart verder te ontwikkelen werken de provincies 
samen met gemeenten, het ministerie van VROM en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties.  
 
Risicokaart.nl claimt antwoord te geven op de volgende vragen. Woon ik in een plaats waar 
meer risico is op rampen of ongevallen? Werk ik in een risicovol gebied? En om wat voor 
rampen gaan het dan? Bovendien informeert de kaart de beleidsmakers en bestuurders bij de 
overheid, politie en brandweer. Zij kunnen de kaart gebruiken bij het maken van beleid, 
nemen van beslissingen en de uitvoering van beleid. Vanzelfsprekend kunnen ze het inzetten 
om de burger voor te lichten. Voor deze professionele gebruikers is een aparte sectie 
ingericht op Risicokaart.nl. 
 
De kaart hanteert de officiële categorisering van rampen. Dertien van de achttien ramptypen 
konden op de kaart geografisch inzichtelijk worden gemaakt. De vijf typen rampen die niet op 
de kaart worden getoond zijn: bedreiging van de volksgezondheid (bijvoorbeeld door besmet 
voedsel), ziektegolf, extreme weersomstandigheden, uitval van nutsvoorzieningen en een 
ramp op afstand (bijvoorbeeld een Nederlandse bus die in Spanje verongelukt). Een risico-
object staat op de kaart als: 
 

x De gevolgen van een incident zó groot kunnen zijn, dat bij de bestrijding 
gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is. 

x En wanneer meerdere slachtoffers kunnen vallen. 
 
Onderstaande tabel laat zien hoe de dertien ramptypen zijn verwerkt in de risicokaart.  
 
 Soort risico Dit staat op de risicokaart 
1 Ongeval met brandbare stoffen Bedrijven die brandbare stoffen 

opslaan, produceren of 
verwerken. Transportroutes van 
brandbare stoffen. 

2 Ongeval met giftige stoffen Bedrijven die giftige stoffen 
opslaan, produceren of 
verwerken. Transportroutes van 
giftige stoffen. 

3 Ongeval met explosieve stoffen Bedrijven die explosieve stoffen 
opslaan, produceren of 
verwerken. Transportroutes van 
explosieve stoffen. 
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4 Kernongeval Bedrijven die met radioactief 
materiaal werken. 

5 Luchtvaartongeval Vliegvelden. 
6 Ongeval op water Waterwegen en watergebieden. 
7 Verkeersongeval op land Wegen en spoorwegen. 
8 Tunnelongeval Tunnels. 
9 Instorting grote gebouwen Geologische structuren. 
10 Brand in grote gebouwen Grote/hoge gebouwen. 
11 Paniek in menigten, verstoring openbare orde Evenementen en 

activiteitenlocaties. 
12 Overstroming Overstromingsgebieden en –

diepten. 
13 Natuurbrand Brandbare natuurgebieden. 
 
De locaties van risico-objecten kunnen met de risicokaart worden weergegeven op een 
topografische kaart of op een luchtfoto. Een rood symbool in de buurt van huis of kantoor 
betekent bijvoorbeeld dat daar een risicobron is met gevaarlijke stoffen. Op de kaart staan 
ook, met een groen symbooltje, de gebouwen aangegeven waarin veel mensen aanwezig 
kunnen zijn die mogelijk hulp nodig hebben bij een grootschalig incident. Denk hierbij aan 
ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven. Hulpdiensten gebruiken deze gegevens om in 
te schatten wat het effect van een eventueel grootschalig incident kan zijn en hoe ze zich 
daar het beste op kunnen voorbereiden.  
 
 
4.3 Huidige situatie nader beschouwd 

Permanente risicocommunicatie over de volksgezondheid in relatie tot de milieutoestand is 
op dit moment niet voorhanden. Een enkele gemeente, zoals Rotterdam, waagt zich er wel 
aan. Maar die informatie is zo technisch dat het voor een leek niet mogelijk is om de 
informatie goed te interpreteren. 
 
In de hoofdstukken 2 en 3 bleek eigenlijk al waarom permanente, milieugerelateerde 
risicocommunicatie niet van de grond komt. De registratie is te versnipperd en de vertaling 
naar gezondheidsrisico‟s te ingewikkeld. De evaluatie van de semi-publieke pilot 
Rechtomteweten.nl bevestigde nog eens dat het vrijwel onmogelijk is om wetenschappelijk 
onderbouwde uitspraken te doen over de relatie tussen milieu en gezondheid. Laat staan dat 
die risico‟s op een kaart te presenteren zijn.  
 
Blijft over de incidentele risicocommunicatie: wat als er zich een ramp (brand, explosie, 
giftige wolk, overstroming) voltrekt. De provinciale risicokaarten van voor 2006 gaven hier 
beter inzicht in dan hun landsdekkende opvolger van het rijk. Het verwijderen van 
risicocontouren (de minister wilde terroristen niet in de kaart spelen) is hier één van de 
oorzaken van. Een bewoner van een bepaald gebied kan nog wel zien welke gevaarlijke 
bedrijven er in zijn omgeving staan, maar hij krijgt geen informatie over de omvang van de 
ramp als die zich voltrekt. Lees: de kans op bepaalde gezondheidsklachten of overlijden. Het 
achterwege blijven van deze informatie maakt dat er geen sprake is van risicocommunicatie 
in een vorm die de overheid zegt te beloven. Namelijk risicocommunicatie die de autonomie 
en keuzevrijheid van mensen kan vergroten. Of een burger er verstandig aan doet zich 
ergens te vestigen kan hij niet of nauwelijks afleiden uit de risicokaart.  
 
De landsdekkende risicokaart is eigenlijk een rampenkaart. De vraag is nu of deze vorm van 
incidentele risicocommunicatie het verloop van een incident (crisis) kan verspellen. In 
hoofdstuk 5 zal daarom de incidentele risicocommunicatie vergeleken worden met de situatie 
die zich heeft voorgedaan bij een echte ramp, namelijk de industriebrand in Valkenswaard. 
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5 PRAKTIJKSTUDIE INDUSTRIEBRAND VALKENSWAARD 

Een risico kan overgaan in een crisis. Om burgers daarop voor te bereiden is Risicokaart.nl 
ontwikkeld. Om deze risicocommunicatie te toetsen moeten we de voorspellingen vergelijken 
met een daadwerkelijke crisissituatie. In dit hoofdstuk nemen we de industriebrand van 21 juli 
2010 aan De Vest in Valkenswaard als casus en leggen we de crisissituatie over de 
risicocommunicatie heen. 
 
Hoofdstuk 4 leerde dat Risicokaart.nl vooral een rampenkaart is. Eén die summier informatie 
geeft over risicovolle en kwetsbare objecten. Een crisis definiëren we als een incident waarbij 
sprake is van bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen een 
gemeente. Deze omschrijving wordt ook gehanteerd in niveau 3 van de Gecoördineerde 
Regionale Incidentbestrijdings Procedure, beter bekend als GRIP. Het gaat dan niet om een 
klein brandje, maar om een ongeval waarbij het luchtalarm ingezet moet worden en burgers 
de aansporing krijgen om ramen en deuren te sluiten. Bovendien wordt de lokale radiozender 
dan omgedoopt tot rampenzender. Voor vragen wordt een noodnummer opengesteld en 
omwonenden kunnen, indien nodig, opgevangen worden in een crisiscentrum – bijvoorbeeld 
een sporthal. 
 
De vraag is nu of Risicokaart.nl de brandhaarden op het industrieterrein op de kaart had 
staan en informatie verschafte over de activiteiten in die panden. De brand op het 
industrieterrein besloeg namelijk vier ramptypen: ongeval met brandbare stoffen (type 1), 
ongeval met giftige stoffen (type 2), ongeval met explosieve stoffen (type 3) en brand in grote 
gebouwen (type 10). Risicokaart.nl heeft als doel de mogelijkheid tot die ongevallen te 
communiceren. Communicatie tijdens een crisis noemen we crisiscommunicatie. Denk hierbij 
aan het op de hoogte houden van de bevolking over de bestrijding van de ramp en het geven 
van instructies. Sinds 2005 zet de overheid naast de radio ook internet in voor 
crisiscommunicatie. Daarvoor gebruikt het Nationaal Crisis Centrum van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de website Crisis.nl. De site is slechts enkele 
malen ingezet. Wat deze website doet kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van 
de berichtgeving tijdens de industriebrand (paragraaf 5.1). In paragraaf 5.2 vergelijken we de 
berichtgeving op Crisis.nl met de informatie op Risicokaart.nl 
 
 
5.1 Hoe ging de crisiscommunicatie via internet? 

Het vuur ontstond ‟s ochtends in een fabriek waar 
kunststofafval wordt verwerkt en sloeg rap over naar 
andere bedrijven. Eén van de brandende gebouwen 
bleek een vergunning te hebben voor de opslag van 
7.000 kilo vuurwerk. Later bleek dat er maar 200 kilo 
aanwezig was en dat de sprinklerinstallatie naar 
behoren werkt. De website van de gemeente 
Valkenswaard bezweek kort na de berichtgeving over 
de brand, mogelijk door de toestroom van burgers die 
allemaal informatie wilden. Ook de website van 
Omroep Brabant (veel mensen luisteren tegenwoordig 
via internet naar de radio) lag er even uit. Hier werd 
de waarde van Crisis.nl duidelijk; een site die 
uitgerust is om duizenden bezoekers per minuut te 
verwerken. De afbeelding hiernaast laat zien hoe 
Crisis.nl er die dag uitzag. 
 

Afbeelding: Schermfoto crisis.nl op 21 juli 2010, 17.00 uur. De volgende dag werd de site 
weer vervangen door de campagnesite ‘Denk Vooruit’, zoals gebruikelijk als er geen crisis 
meer is. 
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Onderstaande tabel geeft een indruk van de berichtgeving die dag.  
 
Tijdstip Bericht op Crisis.nl (21 juli 2010) 
14.41 uur Roetdeeltjes die zijn gevallen, zijn niet schadelijk. Men mag die zelf opruimen 

en in de vuilnis doen, wel handen wassen. Gewassen uit de moestuin 
kunnen gewoon worden gegeten, na wassen.  

14.37 uur Woningen ontruimd. Er zijn 46 woningen ontruimd aan de Zeelberg, 20 
bedrijven op De Vest, 6 panden op de Korte en Lange Voren en 26 woningen 
aan de Zeelbergseweg.  

14.46 uur Publiek op afstand – Mensen hebben gehoor gegeven aan het verzoek weg 
te blijven. Waarvoor vanuit de hulpdiensten hartelijk dank.  

14.48 uur Geen brandweerman omgekomen – Het gerucht dat een brandweerman 
omgekomen is, is niet waar. Het is zeker dat er geen brandweerman is 
omgekomen. 

15.00 uur Geen uitbreiding brand verwacht – Mensen wordt nog steeds opgeroepen 
om weg te blijven. Er zijn 91 mensen uit hun woningen gehaald. We 
verwachten geen uitbreiding van de brand meer. Metingen geven nog steeds 
nauwelijks waarden. Rook en roet zijn echter nooit goed dus blijf wel binnen. 
In de Fixet ligt 200 kg vuurwerk opgeslagen. Dat ligt onder de 
sprinklerinstallatie. Die werkt. 

15.43 uur Omroep Brabant is geen rampenzender meer. Voor meer informatie kunt u 
het publieksnummer bellen: 040-2083 431. 

16.27 uur Sluit ramen en deuren preventief – Het ene gebouw dat nog brand wordt uit 
elkaar getrokken. Dit om het gecontroleerd uit te laten branden. Mensen in 
de omgeving wordt gevraagd om ramen en deuren preventief te sluiten. Dit 
omdat er nieuwe brand kan ontstaan, deze gaat de brandweer zoals gezegd 
gecontroleerd laten uitbranden. In het gebouw dat nu gecontroleerd 
uitgebrand wordt – en waar de brand nu, zoals voorzien, oplaait – wordt de 
rook continue gemeten. 

16.42 uur Ontruiming en opvang – De brand betreft drie gebouwen, in 1 gebouw is nog 
brand. Eerdere berichtgeving waar het ging over het aantal bedrijven was 
dus niet helemaal correct. Er heeft zich een aantal mensen bij de 
opvanglocatie gemeld. Andere geëvacueerden hebben zelf onderdak 
gevonden. In totaal wonen er 149 mensen in het ontruimde gebied. We 
weten niet precies hoeveel mensen daadwerkelijk thuis waren en dus 
geëvacueerd zijn. Het aantal is overigens exclusief de werknemers van de 
bedrijven. 

16.43 uur Kermis vindt gewoon doorgang. 
16.46 uur Extra evacuatie – De Zandbergstraat, het verlengde van de Zeelbergseweg, 

wordt ook geëvacueerd vanwege de nieuwe rookontwikkeling. 
 
Naast deze berichtgeving presenteert Crisis.nl ook een actueel lijstje van veelgestelde vragen 
met daarop de antwoorden. In de namiddag werd het noodnummer hier genoemd en gaf de 
site antwoord op de vragen of ramen en deuren nog gesloten moeten blijven en hoeveel 
mensen er in welke straten zijn geëvacueerd en wanneer die naar hun huizen terugmogen. 
Dat laatste is nog niet bekend, meldde Crisis.nl rond half vijf in de middag op de homepage.  
 
Op 22 juli om 16.30 heb ik gebeld met Helene de Best, persvoorlichter van de gemeente 
Valkenswaard. Hieronder een gespreksverslag. 
 
Gespreksverslag met persvoorlichter Helene de Best op 22 juli 2010 
Uitslaande branden, dikke roetwolken. Maar de bewoners van Valkenswaard belden de 
gemeente met maar een vraag: 'Wanneer kan ik weer naar mijn woning?' 
 
99 procent van de bellers stelt die vraag, zegt gemeentevoorlichter Helene de Best. 
"Sommigen hebben bijvoorbeeld nog huisdieren thuis." Of de rook schadelijk is voor de 
gezondheid houdt eigenlijk niemand bezig. Er is geen panieksituatie geweest, aldus De Best. 
Ze is zeer tevreden over hoe bewoners hebben gereageerd op de instructies van de 
gemeente. 
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Kort na de berichten over de brand op het industrieterrein lag de website van de gemeente 
er een tijdje uit. De Best weet niet zeker of dit door de plotselinge toestroom van vele 
bezoekers kwam, maar het ziet er wel naar uit. "Het is gebruikelijk om bij dit soort rampen 
Crisis.nl in te zetten", vervolgt ze. "Daar kan iedere gemeente gebruik van maken." Met dit 
soort rampen doelt ze op incidenten die vallen onder de GRIP3-procedure: die regelt de 
opschaling van professionele hulpverlening als er sprake is van 'bedreiging van het welzijn 
van (grote groepen van) de bevolking binnen een gemeente'. 
 
Leidinggevenden van de hulpdiensten formeren zich vervolgens in een zogenaamd 
Regionaal Operationaal Team (ROT) en geven berichten door aan publieksvoorlichting, die 
ze verwerkt tot bondige mededelingen op Crisis.nl. 
 
Op 22 juli mochten de bewoners weer terug naar huis. Alle mensen in het getroffen gebied, 
zo'n 350 tot 400 adressen, hebben een brief van de burgemeester gehad over de toedracht 
en afwikkeling van de ramp. 
 
 
5.1.1 Regionale media wisselt via chat informatie uit met lezers 

Tot zover de officiële berichtgeving, die zich kenmerkte door korte en bondige boodschappen. 
Crisiscommunicatie uit het boekje. Diffuser is de berichtgeving in de media, en dan vooral op 
internet. De website van het Eindhovens Dagblad (Ed.nl) pakte flink uit. De redactie ontsloot 
een Twitterfeed met de hashtag „valkenswaard‟: ofwel, ze ontsloot alle tweets van 
willekeurige burgers die iets te zeggen hadden over de brand in Valkenswaard. En daarnaast 
startte de redactie een liveblog: een soort chat tussen bezoekers en een redacteur. Deze chat 
had wel wat weg van de berichtenstroom op Crisis.nl, maar had natuurlijk geen formeel 
karakter. Toch is het interessant de berichten van het liveblog hier weer te geven. Het toont 
aan wat mensen willen weten en waar de crisiscommunicatie van de overheid in de toekomst 
op in kan springen. Gezien de omvang van de chat (27 A4, 6.147 woorden) een selectie. 
 
Tijdstip Bericht liveblog Eindhovens Dagblad (ed.nl) 
12.17 uur Moderator: We zorgen nu dat alle actuele informatie die we hebben 

in dit live blog loopt. 
12.25 uur Moderator: Dat de brand in heel de omgeving van Valkenswaard 

goed te zien is blijkt wel uit deze foto, gemaakt in Eindhoven, van 
Frederique vd Boogaart. 

 
12.33 uur (dit 
bericht werd 
ingeladen via 
Twiiter van een 
ED-verslaggever) 

De Zandbergstraat in Valkenswaard wordt geëvacueerd, vertelt 
Bart-Jan van Rooij. http://www.ed.nl/regio/valkenswaard  

12.34 uur Bezoeker: Het crisisnummer is: 0402083444 
12.35 uur Bezoeker Eveline: Klopt het dat er inmiddels 4 bedrijven in brand 

staan? Of is dit gerucht? 
12.35 uur Moderator: Volgens de laatste berichten die wij kregen, zijn het er 
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drie, Eveline. 
12.46 uur Verslaggever: Een ED-verslaggever meldt ons dat er volgens de 

gemeente Valkenswaard geen gevaarlijke stoffen in de rookwolk 
zitten. 

12.46 uur Bezoeker H. van Veen: Ik hoor geruchten over een vuurwerkopslag 
nabij de brand. In hoeverre kan dit kloppen? 

12.47 uur Moderator: @HvVeen: Dat vertelde onze verslaggever ter plaatse, 
Bart Jan van Rooij, inderdaad ook aan ons. Maar we hebben het 
nog niet bevestigd. 

12.49 uur Bezoeker P. Brouwer: al iets bekend over mogelijke slactoffers? 
12.49 uur Bezoeker Chantal: Zijn er al bevestigende berichten over mensen 

in de panden? 
12.50 uur Moderator: Daar is voor zover wij hier weten nog niets over 

bekend. Maar we zijn op allerlei manieren op zoek naar meer 
informatie natuurlijk. 

12.51 uur Bezoeker Gast: Bij één van de naastgelegen panden zou volgens de 
brandweer vuurwerk zijn opgeslagen. Het pand wordt daarom nat 
gehouden. 

12.52 uur Moderator: Er ligt inderdaad vuurwerk, krijgen we nu bevestigd. 
Moderator: Maar in welk gebouw, weten we nog niet. Op Twitter 
gaan geruchten dat het de FixIt zou zijn. 

12.52 uur Bezoeker Pat: 13.30 uur Persconferentie op omroep Brabant. 
12.54 uur Bezoeker Bels: bij ons in belgie (Achel) kun je het zien. 
12.54 uur Bezoeker Gast: op nu.nl staat dit: In een van de omliggende panden 

ligt vuurwerk opgeslagen, bevestigt een politiewoordvoerder. ''Het 
gaat niet om grote hoeveelheden en het pand waarin het vuurwerk 
ligt opgeslagen wordt goed beveiligd. Het vuurwerk levert geen 
extra gevaar op.'' 

12.57 uur Moderator: Ook in Leende, niet in Heeze, wordt geadviseerd de 
ramen en deuren dicht te houden. 

12.59 uur Moderator: Via Twitter vernemen we dat de website crisis.nl 
inmiddels ook is ingericht voor de brand in Valkenswaard. 

13.01 uur Moderator: De eigenaar van Kobe in Valkenswaard meldt dat zijn 
collectie stoffen voor een groot deel als verloren kan worden 
beschouwd: 
http://www.ed.nl/regio/valkenswaard/7013109/Eigenaar-Kobe-
collectie-verloren.ece 

13.01 uur Bezoeker Omwoner: de site www.valkenswaard.nl ligt er 
inmiddels uit! 

13.01 uur Bezoeker Etienne: soerendonk meld stank van brand. 
13.01 uur Moderator: In het laatste persbericht van de gemeente 

Valkenswaard wordt gemeld dat het nog onbekend is of er 
slachtoffers zijn. Het publieke informatienummer: 040-2083431 

13.03 uur Bezoeker Stefan: Is er bekend hoeveel panden er momenteel in 
brand staan? 

13.05 uur Bezoeker Mickey: Is er al bekend waar het vuurwerk ligt en of dit 
in de gevaar zone ligt? 

13.06 uur Moderator: @Mickey: Het wordt al de hele tijd natgehouden, maar 
waar het ligt is nog niet bekend. Wel dat het bij de brand ligt 
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natuurlijk. 
13.13 uur Moderator: Inmiddels hebben we een kaart van de omgeving van 

de brand.  

 
13.14 uur Ook krijgen we allerlei foto's van lezers binnen. Te zien op 

www.ed.nl/lezersfoto 

 
13.22 uur Moderator: De brand in de FixIt is geblust, het pand is zwaar 

beschadigd. En, zoals de geruchten al gingen, daar lag inderdaad 
het vuurwerk. Het schijnt om 400 kilo te gaan. Maar dat krijgt Bart 
Jan van Rooij niet bevestigd. 

13.22 uur Moderator: In de container waarin het consumentenvuurwerk lag, 
was echter ook een sprinklerinstallatie aanwezig en er is dan ook 
minimaal risico. 

13.22 uur Bezoeker Antoinette: zijn die paarden al gered? 
13.31 uur Bezoeker Jeanette: ik las dat er mogelijk een dode bij/door de 

brand is gevallen. Is hier al meer over bekend? 
13.31 uur Moderator: @Jeanette: Dat weten we niet zeker. De 

persconferentie begint over een paar minuten. 
13.33 uur Bezoeker Miep: mijn reacties komen ook niet door :( op 

112brabant hebben ze het over Purper Best B.V als 3de gebouw 
13.33 uur Moderator: Zoals jullie lezen horen wij ook dat het om Purper Best 

gaat. Dat lezen we echter via vooral Twitter. Onze verslaggevers 
kunnen het nog niet bevestigen. 

13.41 uur Moderator: Nog meer nieuws van onze verslaggever: de Timco is 
deels ingezakt en de brandweer probeert via het dak van de Kobe 
om binnen in de Timco te blussen. Hij benadrukt nogmaals dat het 
volgens de berichten die hij gehoord heeft om drie bedrijven gaan: 
FixEt, Timco en Kobe. Er niets wijst erop dat er doden of 
gewonden zouden zijn. 

13.43 uur Bezoeker Luktniet: Ik kom er niet door of bepaalt de moderator 
welke doorvloeien? 

13.44 uur Moderator: @LuktNiet: We lezen alle reacties, maar om het 
overzicht te bewaren kunnen we niet alles doorlaten. 
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13.45 uur Moderator: Volgens burgemeester Eederveen lag er inderdaad 
vuurwerk in de FixEt: 200 kilo, er kon 7000 kilo in. 

13.47 uur Moderator: Er zou iets kleins, mogelijk een doosje, in de kantine 
van Timco zijn de brand zijn gevolgen. Dat is op een pallet terecht 
gekomen en die is vervolgens in de brand gevlogen. Die pallet is 
naar buiten gedragen. 

13.49 uur Moderator: We horen net dat er dertig verkenners van de nabije 
scouting zijn geëvacueerd. 

13.54 uur Bezoeker Erwin: klopt het wat omroep brabant zegt dat de 
vuurwerkbunker veilig is gesteld. 

13.55 uur Moderator: @Erwin: Dat meldt onze verslaggever inderdaad ook. 
In de bunker hing ook een sprinkler. 

14.31 uur Moderator: De gemeente Valkenswaard laat weten dat ze rond de 
100 telefoontjes hebben gehad met vragen naar aanleiding van de 
brand. 

14.56 uur Moderator: Lezersfoto die duidelijk laat zien hoe groot de 
rookwolk was. 

 
15.08 uur Moderator: Laatste nieuws is dat de brand nog steeds niet onder 

controle is..... 
15.12 uur Bezoeker Nicole: weet iemand hoe het met de stalling van de 

hermes bussen aan de overkant zit want daar staan meerdere auto's 
van werknemers waaronder van mijn vader en dat ligt er ongeveer 
35 meter van af. 

15.24 uur Bezoeker Dragonder: @nicole: Ik kijk uit op de stallingsplaats van 
de hermesbussen, hier is geen gevaar. Ook geen rook overlast 
aangezien de wind richting het noorden staat. 

15.38 uur Moderator: Inmiddels spreekt de officiële crisiswebsite ook over 
vier bedrijven: "Bij de grote brand in Valkenswaard zijn 4 
bedrijven betrokken Timco, Fixet, Kobe en PVC recycling", op 
crisis.nl 

15.41 uur Moderator: We zoeken druk op het internet en diverse databanken 
om meer te vinden over het bedrijf PVC Recycling. Maar we 
kunnen we vinden nagenoeg niets. 

15.54 uur Moderator: Het vuur bij Kobe is weer aan het oplaaien, vertelt hij. 
Om kwart voor vijf is het volgende overleg van alle hulpdiensten. 
Tot die tijd is de brand waarschijnlijk niet onder controle. 

16.25 uur Moderator: Lezers, we gaan dit live blog sluiten. We begrijpen dat 
jullie nog veel vragen hebben, maar kunnen die helaas nu niet 
beantwoorden. Ook wij hebben nog vele vragen en zullen er alles 
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aan doen om antwoorden te krijgen. Verdere berichtgeving is te 
volgen via http://www.ed.nl/regio/valkenswaard. Daarnaast kunnen 
jullie natuurlijk de video's van EDtv terugkijken via 
http://www.ed.nl/edtv en de vele ingezonden foto's via 
http://www.ed.nl/lezersfoto 
 

. 
 

 
Het liveblog van Ed.nl ging twee uur eerder online dan de website Crisis.nl. Tot half vijf in de 
middag verwerkte de moderator vragen en gaf antwoord met hulp van verslaggevers ter 
plaatse. Als een ware crisismanager ontzenuwde hij geruchten, informeerde bewoners over 
nabijgelegen panden en liet de ene bewoner de andere geruststellen. "Ik kijk uit op de 
stallingsplaats van de Hermes Bussen, hier is geen gevaar", zei een persoon met de 
schuilnaam 'Dragonder' tegen iemand die zich zorgen maakt om zijn auto. 
 
Bewoner Willem Sterken laat via Twitter weten dat hij de chat een "superactie" vindt. Hij is 
niet de enige. Liefst 8.202 mensen hebben het liveblog, zoals het officieel heet, gevolgd. Na 
sluiting hebben nog eens 2.500 mensen het nagelezen. In totaal werden er 1.011 vragen en 
reacties gestuurd door lezers. Ook kreeg de krant 80 lezersfoto's binnen, waarvan een 
selectie op de site werd geplaatst. 
 
 
5.1.2 Activiteit op Twitter 

In het Nationaal Crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt al maanden 
hard gestudeerd op de toepassingsmogelijkheden van Twitter in crises. De conclusie van het 
laatste rapport: "Het kan mensen informeren, betekenis geven aan feiten, (imago)schade 
beperken en emoties kanaliseren." Mogelijk zal Twitter bij toekomstige crises ingezet worden 
als communicatiemiddel. Nu wordt Twitter vooral door burgers en journalisten gebruikt om 
anderen te informeren over de crisis. 
 
Op 21 juli, om 09.28 uur, berichtte de particuliere twitter-account 'uitrukken' als eerste over 
een scannermelding van de brandweer. Om 9.30 twittert bewoner Annika Jansen: "Ik hoor 
allemaal sirenes in Valkenswaard weet iemand wat het is?" Vanaf dat moment komt er een 
enorme berichtenstroom op gang. Om 11 uur gaat het luchtalarm af en wordt een 
crisiscentrum op het gemeentehuis ingericht. Rondom het middaguur bereikt de stroom aan 
tweets over Valkenswaard zijn hoogtepunt. "Goeie fik, veel zwarte rook", twittert Saskia 
Mulders. "Schijnt plasticfabriek te zijn." 
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Afbeelding: Schermfoto Google.nl, de grafiek toont de intensiteit van de tweets waarin het 
woord ‘Valkenswaard’ voorkomt. 
 
Omwonenden linken op twitter naar zelfgemaakte foto's en video's van de brand en zowel 
regionale als landelijke media wijzen op eigen berichtgeving. Burger Willem Sterken wijst op 
een liveblog - een chat tussen verslaggevers en lezers - op de website van het Eindhovens 
Dagblad. "Een super actie", twittert hij om 12.46 uur. Verslaggevers ter plaatse kunnen direct 
naar het liveblog toe twitteren. 
 
Van de officiële instanties is alleen de politie van Valkenswaard, korps Brabant Zuid-Oost, 
actief op Twitter. "Ivm grote brand #Valkenswaard sluit ramen en deuren en luister naar 
rampenzender Omroep Brabant www.omroepbrabant.nl", meldt de voorlichter om 11.30 uur. 
In het etmaal dat volgt plaatst hij 9 berichtjes, waarin vooral verwezen wordt naar de website 
Crisis.nl en het informatienummer. Soms wordt de politie direct aangesproken, bijvoorbeeld 
door journaliste Fleur Besters om 20.02. Zij heeft een vraag over "scherpe lucht" en wil weten 
of dat iets met de brand te maken heeft. "Dat zou kunnen, de wind drijft de rooklucht soms 
kilometers ver. Kijk op www.crisis.nl voor meer info #brand #valkenswaard", twittert de 
voorlichter terug. Hij heeft meer dan tienduizend volgers; het is onbekend hoeveel mensen 
zijn tweets daadwerkelijk gelezen hebben.   
 
Hieronder een selectie van de tweets van de politie Valkenswaard. De term 'RT' betekent re-
tweeten, ofwel doorzenden. Daartoe riep de politie enkele malen op. 
 
12.29 uur, 21 juli: "Ivm grote brand #Valkenswaard sluit ramen en deuren en luister naar 
rampenzender Omroep Brabant www.omroepbrabant.nl" 
 
12.58 uur: "Uitzending Omroep Brabant over uitslaande #brand #Valkenswaard om 12.00 
uur. Via internet http://bit.ly/9zydDo PLS RT." 
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13.25 uur: "Informatienummer voor burgers #brand #valkenswaard 040-2083444 
Rampenzender is Omroep Brabant. Please RT." 
 
13.56 uur: "WIJZIGING: Nieuw telefoon nummer 040-2083431 #brand #valkenswaard. Kijk op 
website www.crisis.nl Please RT." 
 
15.03 uur: "Officieel bericht namens de #brandweer: Er is GEEN #brandweerman 
omgekomen bij de #brand in #Valkenswaard Please RT" 
 
19.01 uur: "Ambulances die nu ri Vwaard rijden helpen bij vervoer ivm preventieve evacuatie 
bew. verz.tehuis Taxandria #brand #valkenswaard #PLSRT" 
 
Een brandweerman van de gemeente Deurne, in het dagelijks leven fotograaf, beheert het 
account twitter.com/BrandweerDeurne. Dat wordt niet gebruikt voor voorlichting, maar om te 
linken naar eigen filmpjes en foto's met brandweerwagens. 
 
De officiële instanties waren dus niet echt actief op Twitter. Burgers die zich via Twitter op de 
hoogte hielden, waren dus vooral aangewezen op particulieren. Zoals de burgerjournalisten 
van Eindhoven Lichtstad (twitter.com/brkehv), het Eindhovens Dagblad 
(twitter.com/ED_Regio) en burgers die P2000-meldingen van het communicatiesysteem van 
de hulpdiensten doorgeven (twitter.com/waarisdemelding, twitter.com/p2kbrabantzo). 
 
 
5.2 Welke informatie gaf internet over de omgevingsrisico's? 

Eerder in dit hoofdstuk is de website Risicokaart.nl besproken. Deze site zegt dertien 
ramptypen inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om incidenten waarbij de gevolgen zo groot 
kunnen zijn dat bij de bestrijding gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk 
is. Een criterium is ook dat er meerdere slachtoffers kunnen vallen. De industriebrand zou je 
kunnen scharen onder ramptype 1: „Bedrijven die brandbare stoffen opslaan, produceren of 
verwerken.‟ Ook ramptype 10 lijkt van kracht: „Brand in grote / hoge gebouwen.‟ In de nabije 
omgeving van het kunstofafvalwerkende bedrijf stonden immers kantoorgebouwen en 
fabrieken waar soms wel vijfhonderd mensen tegelijk werken. 
 
De vraag is of omwonenden hadden kunnen weten dat ze een risico liepen. Daarom gaan we 
in deze paragraaf alle informatie uit de risicokaart trekken die relevant is voor de inschatting 
van risico‟s rondom het industrieterrein aan De Vest. In dit geval specifieker :de omgeving 
rondom kunststofafvalverwerker Timco Plastics (De Vest 60, 5555 XP Valkenswaard), waar 
de brand ontstond. Het invoeren van de postcode levert het linker kaartje op:  
 

  
 
Daarop is Timco Plastics niet aangegeven. Om het bedrijf te lokaliseren moeten we op eigen 
initiatief Google Maps gebruiken. A geeft Timco Plastics aan, met de muis kunnen we deze 
nu op het linker plaatje aanwijzen. 
 
De brand bij Timco Plastics is overgeslagen naar de ernaast gelegen bouwmarkt Fixet, waar 
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volgens een politiewoordvoerder 200 kg vuurwerk opgeslagen ligt (vergunning voor 7.000 kg).  
De andere buur van Timco Plastics is het kantoor van Kobefab International BV (De Vest 62). 
Ook dit pand stond in brand. Op de risicokaart wordt Kobefab niet aangemerkt als kwetsbaar 
object. De website Kobefab.com leert dat het om het hoofdkantoor van een 
interieurleverancier gaat dat onder meer gordijnstoffen en wandbekleding verkoopt. Het 
personeel kon op tijd geëvacueerd worden.  
 
Om een indruk van het terrein te krijgen zijn we aangewezen op Google Streetview, een 
toepassing binnen Google Maps. Op onderstaande zijn de bedrijven Timco en Fixet goed te 
zien. 
 

 
 
Aan de andere kant van Timco Plastics is interieurleverancier Kobefab gevestigd. Net als 
Fixet is deze, zoals eerder gezegd, ook door de brand getroffen. Tegenover de panden staat 
het kantoorgebouw van VDL Bus & Coach, aan de Vest 51. Een kantoor, waarvan het 
personeel geëvacueerd is.  
 

  
 
Terug naar de plattegrond van Risicokaart.nl. Daarop zijn deze bedrijven niet te zien. Alleen 
een groen vierkantje er vlakbij. Dat betekent: kwetsbaar object. Het gaat hier om een 
fabriekshal van Essent Energie Systems BV waarin 250 tot 500 personen werkzaam zijn. 
 
Op het kaartje van Google Maps staat bij B aangegeven welke woningen geëvacueerd zijn. 
Het gaat hier om een straat met de naam Zeelberg. De volgende foto geeft een beeld vanaf 
de kruising De Vest-Zeelberg. 
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Al zouden de bewoners uitgebreid de risicokaart hebben bestudeerd, dan nog zouden ze 
weinig wijzer zijn geworden. Wat staat er eigenlijk wel op de risicokaart in de omgeving van 
het industrieterrein aan De Vest? Op onderstaand kaartje zien we sterretjes (negeer de 
punaise, die geeft de locatie van de zoekopdracht weer).  
 

 

Het sterretje vlakbij de muisaanwijzer stelt 
volgens de risicokaart het bedrijf MCB 
Nederland BV voor. Het wordt gedefinieerd 
als „ander object‟ onder de categorie 
„kwetsbare objecten‟. Dat het een ander 
object is, geeft aan dat het hier geen 
school, ziekenhuis, hoog gebouw of hotel 
betreft. Anders was het als zodanig 
aangegeven.  

 
Wel kunnen we doorklikken naar een rapport. Het blijkt een loods te zijn met een oppervlakte 
van meer dan 1000 vierkante meter, waarin soms tot 270 mensen aanwezig kunnen zijn. 
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5.3 Lessen trekken uit deze praktijksituatie 

Het is voor omwonenden vrijwel onmogelijk om een goede inschatting van omgevingsrisico‟s 
te maken op basis van Risicokaart.nl. 
 
Ten eerste omdat de kaart onvolledig is. Timco Plastics had onder ramptype 1 moeten vallen 
en Fixet, die een vergunning heeft voor de opslag van 7.000 kilo vuurwerk, onder ramptype 3. 
Beide bedrijven staan helemaal niet op de kaart, laat staan dat er vermeldt wordt wat deze 
bedrijven doen.  
 
Ten tweede vraagt de kaart om een analyse. Maar dat is lastig aangezien er geen 
effectcontouren op de kaart staan. De gebruiker kan niet nagaan of zijn woning last zal 
hebben van een explosie een paar honderd meter verderop.  
 
Ten derde leert de ramp, die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden op het industrieterrein aan 
De Vest, hoe moeilijk voorspelbaar het verloop van een brand is. Waar de rook heen waait, 
welke bedrijven er nog meer in de brand vliegen, is afhankelijk van de 
(weers)omstandigheden op dat moment. Dat laat onverlet dat de giftigheid van de rook wel 
enigszins voorspelbaar is. Een bouwmarkt heeft misschien een opslag met verf, in dit geval 
zelfs vuurwerk. En het was bekend dat Timco Plastics kunststof verwerkte. Dat stond 
allemaal niet op de kaart. De site biedt wel een functie om op basis van je postcode een 
uitdraai van een relevante risicokaart te maken. Daarop staan de bedrijven die Risicokaart.nl 
in de database heeft. Dit bevordert het gebruiksgemak, maar het blijft lastig om op basis van 
de kaart conclusies over de omgevingsrisico‟s te trekken. 
 
De opzet van de kaart voorziet in de behoefte aan transparantie. Dat is, hoe onvolledig ook, 
handig voor journalisten die zelf onderzoek willen doen. Bijvoorbeeld tijdens een ramp. 
Daarbij is het handig voor beleidsmakers en uitvoeringsambtenaren. Ongetwijfeld krijgen ze 
zo beter inzicht in het gebied. Het ontbreken van effectcontouren blijft echter een groot gemis. 
Tot 2006 waren die er wel, maar toenmalig minister Remkes van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft besloten die te verwijderen: het zou terroristen maar op ideeën 
brengen.  
 
Rampensite Crisis.nl is niet scheutig met berichtgeving, maar heeft wel een betrouwbare 
uitstraling. Het wordt als bron opgevoerd door journalisten die de ramp verslaan. Maar wie als 
bewoner niets wil missen, kan beter naar een website van een regionale krant gaan of Twitter 
volgen. Wil Crisis.nl hiermee concurreren dan zal ze informatiever en interactiever moeten 
zijn. Het ligt er nu te dik bovenop dat Crisis.nl er alles aandoet om paniek de kop in te 
drukken. Hoe legitiem dat doel ook is, het kan de betrouwbaarheid van de site schaden. Als 
de beheerders van Crisis.nl de activiteit op andere sites nauwlettender gevolgd hadden, dan 
was het mogelijk geweest om direct zorgen weg te nemen. Op de site van het Eindhovens 
Dagblad kwamen bijvoorbeeld veel vragen binnen over de vuurwerkopslag. Crisis.nl wijdde 
daar maar één berichtje aan. Wel was de site effectief met het bestrijden van het gerucht dat 
er een brandweerman om het leven is gekomen.   
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6 INTERNETPOTENTIE RISICOCOMMUNICATIE 

Om maar meteen een misverstand weg te nemen: techniek is niet de beperkende factor als 
het om risicocommunicatie gaat. Wat dat betreft zit de overheid in een ander schuitje als tien 
jaar geleden. Toen begonnen overheden met het ontwikkelen van allerlei nieuwe 
toepassingen. Dat was nodig omdat Google Maps nog niet bestond en sociale netwerksites 
nog gemeengoed moesten worden. De rem op de ontwikkeling is eigenlijk het beleid, zoals 
blijkt uit de vorige hoofdstukken. Overheden kiezen er bewust voor om sommige risico‟s niet 
te vermelden. En als ze vermeld worden dan blijft een interpretatieslag vaak achterwege. 
 
De vraag is hoe lang de overheid deze terughoudendheid nog kan volhouden. De producten 
van Google, Twitter en Facebook hebben immers hun eigen behoeften geschapen. 
Ambtenaren communiceren nu over hun vak zonder dat de afdeling Communicatie daar weet 
van heeft. En bewoners bloggen en twitteren over risico‟s; zij informeren hun dorpsgenoten 
nog eerder dan de overheid. 
 
Wil de overheid hier nog tussenkomen, dan zal ze aan moeten sluiten op de huidige 
ontwikkeling: de burger die doelgericht naar websites van de overheid surft raakt uitgestorven 
en daarvoor in de plaats komt een burger die meerdere keren per dag inlogt op zijn eigen 
sociale netwerk, en daar geïnformeerd wordt door collega‟s, vrienden en kennissen. Mensen 
die zich niet altijd, maar wel vaak in de leefomgeving van die burger bevinden. 
 
Dit hoofdstuk is bedoeld om de overheid „bij te praten‟. Te laten zien wat andere overheden 
en partijen al ontwikkeld hebben (paragraaf 6.1). Ook wordt de internetgereedschapskist 
besproken: denk hierbij aan de mogelijkheden van Twitter, blogs, Hyves, Facebook, Google 
Maps en Linkedin. De eerste paragraaf is zogezegd voor de inspiratie en de tweede om aan 
de slag te gaan met eigen ideeën, of doorontwikkeling van bestaande.   
 
 
6.1 Relevante voorbeelden 

Het bevorderen van de autonomie en keuzevrijheid van mensen is het doel van 
risicocommunicatie, zegt de overheid op Risicokaart.nl. Keuzes worden gemaakt op basis 
van informatie en afwegingen die individuen vaak in gemeenschapsverband maken. Als een 
bewoner een gemeentelijke kwestie aankaart, zal hij doorgaans eerst kijken of hij 
medestanders kan vinden. Denken de buren er ook zo over, en zo niet, kan hij ze dan 
overtuigen? 
 
Daarnaast is de overheid geen alwetend orakel: het zou informatie van bewoners goed 
kunnen gebruiken om beter te handhaven. Denk aan signalen over geurhinder of 
gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, die plotseling veel voorkomen in een bepaald gebied. 
Maar de stap van eenrichtings- naar tweerichtingsverkeer is in de risicocommunicatie nog niet 
gemaakt. Daarom bespreken we in deze paragraaf internetdiensten die zich op andere 
publieke thema‟s richten, maar misschien ook wel toegepast kunnen worden in de 
risicocommunicatie. 
 
Verbeterdebuurt.nl 
Op Verbeterdebuurt.nl kunnen mensen in heel Nederland lokale problematiek (zoals 
vergeten fietsen, afgebroken takken en kapot straatmeubilair) letterlijk op de kaart zetten. 
Die kaart is een Google Map, met daarachter een database. Het concept is simpel: prik een 
digitale punaise op de kaart en omschrijf je probleem of plan om de buurt „beter‟ te maken. 
De interface van de kaart communiceert de status van het probleem: in de wachtrij, in 
behandeling of opgelost. 
 
Al 275 gemeenten hebben toegezegd de meldingen net zo serieus te nemen als een 
telefoontje of een brief. Initiatiefnemer Carl Lens: "Als een burger een melding plaatst sturen 
we na verificatie van het e-mailadres een e-mail naar de gemeente met alle informatie over 
de melding: locatie, foto en omschrijving. De gemeente kan vervolgens via een link 
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aangeven dat het probleem is opgelost. De melder verifieert dit en de rode punaise op 
Verbeterdebuurt.nl wordt een groen vlaggetje." De categorie verkeersproblemen is erg 
populair, weet Lens. “Maar ook hondenpoep en hangjeugd.” Lees het interview met de 
initiatiefnemer in bijlage II. 
Relevantie voor risicocommunicatie 
Een site als Verbeterdebuurt.nl kan inzicht geven in de risicobeleving van bewoners. Als 
bewoners rondom een verdachte fabriek consequent aangeven welke klachten ze hebben, 
dan kan de GGD ontdekken of er een patroon in zit en of er misschien een relatie te leggen 
is met de uitstoot van de fabriek. In een risicovariant van Verbeterdebuurt.nl kan de 
ambtenaar ook via de site contact onderhouden met bewoners. De ambtenaar kan dan 
aangeven wat de laatste bevindingen van de GGD zijn en oproepen plaatsen.  
 
 
ThGreatFlu.com 
Thegreatflu.com is een spel met realistische dilemma's. Het doel is om de Mexicaanse griep 
te bestrijden, danwel te beheersen, met een budget van twee miljard dollar. Het spel is niet 
zomaar ontwikkeld. Het past in een bewustwordingscampagne van het Erasmus Medisch 
Centrum en is ontwikkeld door het Rotterdamse bedrijf Ranj Serious Games. NRC 
Handelsblad schreef54 er op 18 augustus 2009 over. "Het speelveld is de wereldkaart 
waarop te zien is hoe de ziekte zich per regio verspreidt. Tellers op het scherm houden de 
wereldwijde besmettingen en het aantal doden bij en tonen de stand van het budget. Er zijn 
verschillende tactieken om het virus aan te pakken. Een informatiecampagne kost 
bijvoorbeeld vijf miljoen euro, voor de opslag van antivirale medicijnen moet honderd miljoen 
betaald worden." In de tweede week van augustus had het spel 40.000 spelers per dag. "Er 
is een duidelijk verband tussen de echte virusverspreiding en het aantal bezoekers van de 
site. Bij de eerste Nederlandse besmetting was er een duidelijke piek, die telkens 
terugkeert", zei ontwikkelaar Albert-Jan Pomper. 
Relevantie voor risicocommunicatie 
Spellen als deze kunnen de burger betrekken bij beleidsissues. Het laat hen inzien dat het 
eigen belang onderdeel is van een breder, publieker belang. Juist bij milieuzaken spelen 
vaak NIMBY-issues (niet in mijn achtertuin-zaken). Denk aan energiecentrales, 
afvalwerkingsinstallaties en andere fabrieken. Omwonenden die alleen denken aan 
geuroverlast van een installatie, kunnen met een dergelijk spel leren inzien dat het ook 
werkgelegenheid schept, nodig is voor het functioneren van de bewonersgemeenschap en 
toch ergens gebouwd moet worden. Bovendien kan er, als belanghebbenden zich aansluiten 
bij dit spel, openlijk gesproken worden over de voor- en nadelen, en dus ook risico‟s.  
 
 
Moveyourmoney.info 
Haal je geld weg bij grote banken. Dat is het idee achter de website Moveyourmoney.info. In 
Amerika enorm populair, want de site biedt gelijk een alternatief: voer je postcode in en je 
ontvangt een lijst met betrouwbare, kleine gemeenschapsbanken inclusief risicobeoordeling 
(IRA Rating). Main Street tegen Wall Street, letterlijker kan het niet. 
 
Het is een initiatief van het veelbezochte weblog Huffington Post. Uiteraard heeft Move Your 
Money ook een Facebook-groep (723 vrienden) en Twitter-account (534 volgers). “Ik heb het 
gedaan!”, twitterde  consument Camis Angegra. “Al mijn rekeningen heb ik overgesloten van 
Wells Fargo naar mijn lokale gemeenschapsbank.”  
 
De Californische gemeenschapsbank Mechanics heeft het initiatief omarmd. En schrijft: 
“Dus, als je iemand kent die boos is op Wall Street en klaar is om te stemmen met zijn 
voeten, alstublieft, stuur ze naar ons kantoor of website om een rekening te openen. We 
willen graag laten zien hoe het is om een betrouwbare financiële partner te hebben, die 
bereid is u en uw gemeenschap tot bloei te laten komen.” 
Relevantie voor risicocommunicatie 
Wat met banken kan, zou ook met industriële bedrijven kunnen. Bedrijven die er alles aan 
doen om omgevingsrisico‟s te beperken en transparant zijn over hun milieubeleid kunnen 
met zo‟n site positief naar voren treden. Een dergelijke site zou dan inzicht kunnen geven in 
                                                 
54 'Epidemie als game steeds populairder' (18 augustus 2009; artikel), NRC Handelsblad, Rotterdam. 
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de milieuvriendelijkheid van een bedrijf. Denk aan een taximaatschappij met elektrische 
auto‟s, een supermarkt met gesloten koelingen, een hotel dat de toiletten met regenwater 
doorspoelt, een meubelboulevard met alleen duurzaam hout: mensen zouden, door alleen 
hun postcode in te voeren, op die manier bij het milieuvriendelijkste bedrijf uit kunnen 
komen. Voor risicocommunicatie is het misschien minder geschikt, maar uiteindelijk zijn 
risico‟s voor het milieu ook risico‟s voor de mens.  
 
 
Followthemoney.eu 
De Britse non-profit organisatie EU Transparency heeft online databases gemaakt waar 
burgers kunnen grasduinen in gegevens over subsidies ter waarde van tientallen miljarden 
euro‟s. Op Farmsubsidy.org, het grootste project van EU Transparency, kun je zoeken op 
plaatsnaam, bedrijfsnaam of een combinatie van beiden. Naast duizenden boerderijen, staan 
ook de grote concerns erin. Shell Nederland Chemie BV, bijvoorbeeld. Het petrochemisch 
bedrijf toucheert miljoenen uit regelingen met namen als „Suiker‟, „Akkerbouwgewassen‟, 
„Marktmaatregelen voor granen‟ en „Aardappelzetmeel‟. 
 
Een andere site van EU Transparency is Fishsubsidy.org, een doorzoekbare database die 
de geldstroom naar vissersbedrijven inzichtelijk maakt. Op Followthemoney.eu laat de 
organisatie burgers commentaar geven op beide projecten en worden onthullingen 
prijsgegeven. De initiatiefnemers maken er overigens geen geheim van dat ze tegen 
landbouwsubsidies in het algemeen zijn. Het is een campagne, een strijd waar zich zelf 
aandienende burgers als speurders worden ingezet. Ook wel crowdsourcing genaamd. 
 
Het valt op dat dit soort initiatieven bijna altijd uit de civil society komen; van 
maatschappelijke organisaties, journalistencollectieven of onafhankelijk onderzoekers. 
Getuige de vuistdikke rapporten waarin dit soort gegevens doorgaans gepubliceerd worden, 
heeft de overheid er blijkbaar belang bij de controle zo lastig mogelijk te maken. Toch, en dat 
mag niet onvermeld blijven, heeft de Europese Commissie – via het European Social Fund – 
60.000 euro in de ontwikkeling van Farmsubsidy.org gestoken. Een subsidie dus. 
Relevantie voor risicocommunicatie 
Wat met subsidies kan, kan ook met milieuvergunningen. Geïnteresseerde burgers die een 
zaterdagmiddag over hebben kunnen op die manier grasduinen in verstrekte vergunningen. 
Klopt alles wel? Is alles volgens de normen? Dat geldt ook voor journalisten: zij kunnen, als 
ze schrijven over gemeentelijke milieuconflicten, met zo‟n site sneller bij relevante informatie. 
Het kan de vergunningen, die nu moeilijk toegankelijk zijn, ontsluiten en controleerbaar 
maken door de menigte.  
 
 
ProRepublica.org en Stimuluswatch.org 
Wat gebeurt er eigenlijk met de honderden miljarden dollars die de Amerikaanse president 
Obama in de economie heeft gepompt? De website ProRepbulica.org claimt bijna alle 
contracten, subsidies en leningen van het stimuleringsprogramma in kaart gebracht te 
hebben. Per staat of county kunnen burgers de projecten inzien en de gelden die daarmee 
gemoeid zijn. Additionele informatie bestaat uit het gemiddelde inkomen per huishouden, 
een armoede- en werkloosheidscijfer. De website noemt de applicatie „The Recovery 
Tracker„. Veel cijfers en diagrammen dus. Interactiever is de website Stimuluswatch.org. 
Daar winden burgers zich op over de bouw van parkeergarages terwijl de huidige nog 
leegstaan en het herstel van wegen die niet kapot zijn. Het argument „als het maar banen 
oplevert‟ wordt dus niet door iedereen gedeeld. De centrale vraag die aan de burgers wordt 
gesteld, luidt: “Is this project critical?” 
 
Een voorbeeld. 77 procent van de 88 respondenten vindt het herstel van een aantal wegen 
en straten in Lewiston, Maine niet nodig. “Vijfentwintig banen voor $8.375.700,- is meer dan 
$300.000,- per baan”, rekent Cindy uit. Ze neemt aan dat er dan wel heel veel aan de 
strijkstok blijft hangen. “Wat is de winst voor het bouwbedrijf?” 
 
Ook de aanleg van twee hondenparken, ter waarde van 50.000 dollar, kan op kritiek 
rekenen. Burger Mardy Sitzer is een van de weinigen die het project verdedigt. Volgens haar 
is het een investering in de gemeenschap. “Ik hoop dat je niet stemt”, werpt een ander tegen. 
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“Laat de hond maar in het bos uit.” 
 
David gaat helemaal los op het community-argument van Mardy. “Hier een tip: loop naar de 
buren, klop aan en als iemand antwoordt introduceer je jezelf. Idioot!” Davids 
belastingmoraal heeft een grote deuk opgelopen. “Geef mij die vijftigduizend, en ik beloof je: 
mijn honden zullen in mijn eigen tuin poepen. Ik betaal nooit meer belasting. (..) Waarom is 
dit noodzakelijk voor de economie?” 
Relevantie voor risicocommunicatie 
Een dialoog over het nut- en noodzaak van overheidsactiviteiten. Of bedrijfsactiviteiten. Dat 
zou ook waardevol kunnen zijn voor de risicocommunicatie. Moet dit bedrijf wel in deze 
woonwijk geplaatst worden of is er elders in de gemeente nog plek? Als burgers daarover op 
een website met elkaar in discussie kunnen treden, voedt dat de besluitvorming van de 
bestuurders en zal het mogelijk het draagvlak voor de uiteindelijke beslissing vergroten.  
 
 
 
StopUMTS.nl 
StopUMTS.nl is een bijzondere, activistische site. Hoewel partijdig, laat het precies zijn wat 
internet voor risicocommunicatie kan betekenen. Mensen die hun klachten toeschrijven aan 
UMTS- en GSM-straling kunnen daar op de site via een forum over praten. Initiatiefnemer 
Etwald Goes houdt de site actueel met artikelen, onderzoeksverslagen, een rubriek „veel-
gestelde-vragen‟ en folders. Ook maakt Goes briefwisselingen openbaar, waarin hij namens 
zijn bezoekers spreekt. Het zijn brieven naar de Gezondheidsraad, politieke partijen, politici, 
telecomproviders en patiëntenverenigingen. De site roept zo af en toe op tot actie en 
mobiliseert dan bewoners voor een demonstratie. Gemeenten laten zich, mede door gebrek 
aan kennis en hun directere relatie met de burger, meer dan het rijk leiden door de 
risicogevoelens onder de bevolking. Volgens StopUMTS.nl zijn er al zo‟n vijftig gemeenten 
die vergunningen voor de bouw van antennes hebben geweigerd. “De onrust onder 
bewoners laten zij dan veelal zwaarder wegen dan wat wetenschappelijke autoriteiten 
verkondigen. Zodra er politieke druk wordt uitgeoefend, door media of burgers, verschuift de 
prioriteitsstelling”, analyseert mediasocioloog Peter Vasterman in het maandblad van het 
Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 
 
Hoe kwam Etwald Goes op het idee om deze site te starten? Toen hij als student in Utrecht 
op kamers ging wonen kreeg hij plotseling last van vermoeidheid en hartkloppingen, maar 
als hij op vakantie was of in het weekend bij zijn ouders, verdwenen de klachten als sneeuw 
voor de zon. Op internet zocht hij naar de oorzaak van deze a-specifieke klachten en kwam 
uit bij artikelen over mogelijke effecten van elektromagnetische velden. Daarop besloot hij 
een hoogfrequente veldsterktemeter aan te schaffen. Zijn metingen bevestigden volgens 
hem het vermoeden dat de reeks zendmasten op het dak van het ziekenhuis tegenover zijn 
flat zijn gezondheidsklachten veroorzaakten. Goes verhuisde en richtte kort erna de stichting 
StopUMTS op, momenteel het best georganiseerde verzet tegen de plaatsing van 
zendmasten. Lees in bijlage IV een uitgebreid verslag over de website en de problematiek 
rondom de plaatsing van GSM- en UMTS-masten. 
Relevantie voor risicocommunicatie 
StopUMTS.nl verzamelt alle informatie over UMTS die het vermoeden van schadelijkheid 
bevestigd. Tegelijkertijd zoekt het op een dwingende manier contact met de overheid en 
instanties, zoals TNO, die de overheid adviseren. Maar van een echte dialoog komt het niet. 
Het gegeven dat deze site al meer dan een half decennium vele bezorgde burgers bedient, 
laat zien dat er behoefte is aan inhoudelijke discussie over omstreden activiteiten in de 
leefomgeving. Een risicosite van de overheid zou dit soort platforms kunnen faciliteren en het 
gesprek met bezorgde burgers kunnen aangaan. Bijvoorbeeld door onzekerheden te 
communiceren, geruchten te weerleggen en vragen te beantwoorden. 
 
 
Facebook neemt voorlichting treinramp over 
Wie als slachtoffer, naaste of anderszins betrokkene meer wilde weten over voorzieningen 
rondom de treinramp in Halle kon zich op de dag dat deze plaatshad beter tot Facebook 
wenden dan Belgische overheidssites bezoeken. 
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“Zowat iedereen kent volk dat ‟s ochtends naar Brussel spoort”, schreef de Vlaamse krant 
Het Nieuwsblad. Een blik op de netwerksite Facebook bevestigde dat. Op 15 februari om 
8.58 uur – 13 minuten na de fatale botsing tussen twee passagierstreinen ter hoogte van het 
dorp Buizingen – werd er een „groep‟ op sociale netwerksite Facebook geopend. Bijna 
vijftigduizend mensen sloten zich daarbij aan. 
 
Zij waren sneller online dan voorlichters ingelicht konden worden. Op Facebook regende het 
telefoonnummers voor bloeddonoren, traumahulp en geldschenkingen. Bovenal diende het 
als plek om met elkaar mee te leven. “Hoe erg! Had collega‟s in die trein, maar die zijn er 
gelukkig goed uit gekomen. Maar owww... zoveel doden en gewonden!”, schrijft Carina. 
 
Ook werden er foto‟s uitgewisseld van de rampplek. De terminologie van Facebook is er 
overigens niet helemaal op afgestemd: „fans‟, „fanfoto‟s‟ en stemknoppen met 
standaardmededelingen als „Ik vind dit leuk‟. Maar toch, het werkt, al heeft niemand controle 
over de informatie. 
 
Yves Leterme zit overigens ook op Facebook. Zijn laatste bericht was van 11 februari. Als hij 
vijftigduizend betrokken burgers ineens wil bereiken, dan had dat gekund met een druk op 
de Facebook-knop. En dat geldt natuurlijk ook voor andere officiële instanties, zoals de 
gemeente, de (psychische) hulpverlening én het Koninklijk Huis. Lees in bijlage V meer over 
de voorlichting rondom de treinramp. 
Relevantie voor risicocommunicatie 
De snelheid waarmee burgers zich mobiliseerden op Facebook toont aan hoe belangrijk 
internet is voor de informatievoorziening. Dit geeft ook te denken: zullen ze wel naar een 
risicosite van de overheid surfen als er zich een ramp voordoet? Of geven burgers dan nog 
de voorkeur aan hun eigen portalen? In ieder geval verdient het aanbeveling om als overheid 
sociale netwerksites als Facebook niet links te laten liggen en er op aanwezig te zijn. Dat 
betekent ook actief reageren op vragen van burgers. Met het beantwoorden van een burger, 
beantwoord je er meteen tientallen, honderden of zelfs duizenden. Iedereen kan tenslotte 
meelezen.   
 
 
Twitter als overheidsportaal (San Francisco) 
Twitter wordt in enkele Amerikaanse steden gebruikt als officieel overheidsloket. Het gaat 
om het account 311, een afgeleide van het informatienummer 311. Bij het telefoonnummer 
311 kunnen Amerikanen met alle vragen over de overheid terecht. Groenvoorzieningen, het 
verwijderen van graffiti, kapot straatmeubilair. Behalve spoedeisende verzoeken, daarvoor is 
911. In veel steden zijn nu dus ook Twitter-portalen opgericht rondom dit nummer. San 
Francisco heeft het account SF311. 
 
Inwoner Ron Vinson twittert dat er een glazen plaat van een vrachtwagen is gevallen op het 
kruispunt Van Ness/Hayes. “Wij streven er naar het probleem te verhelpen binnen 12 tot 24 
uur. Je servicenummer is 486783. Dank je wel, RJ”, luidt het antwoord van de ambtenaar. 
Een ander, Alison Potvin, wil weten of de afhandeling van haar melding vordert. “Tweet ons 
je servicenummer en we gaan de status voor je na”, antwoordt de dienst. 
 
De Twitter-ambtenaar blijkt een manusje van alles te zijn. “Zijn er speciale regels voor het 
weggooien van slagroomspuitbussen”, vraagt Matty Mat. “Die bussen kunnen gerecycled 
worden”, legt de ambtenaar uit. Hij verwijst naar een handige applicatie op de site van de 
milieudienst, waar je via een menuutje uit kunt zoeken hoe je afval moet behandelen en 
waar je het heen kunt brengen. 
 
Ondertussen meldt 311-Twitter nog activiteiten in de stad, zoals een sportevenement. 
Opvallend is dat SF311 zich heeft geabonneerd op alle accounts van burgers die de dienst 
volgen. Toch verschijnen er geen onzinnige tweets, wat op vooraf modereren kan duiden. 
Lees in bijlage VI meer over dit initiatief en in welke stadia de Nederlandse overheden zijn op 
het gebied van Twitter. 
Relevantie voor risicocommunicatie 
Tientallen gemeenten, vrijwel alle ministeries en minstens twintig politiekorpsen zitten op 
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Twitter. Het grote verschil met Amerika is dat Nederlandse overheden zich beperken tot links 
naar persberichten. Het Twitter-portaal 311 leert dat het ook anders kan, maar niet zomaar: 
er moet een ambtenaar voor vrijgemaakt worden. Kortom, naast telefonistes zal de 
gemeente ook Twitteraars (ook wel tweeps genaamd) in dienst moeten nemen. Het fijne van 
Twitter is dat men ook kan linken naar internetsites en antwoorden naar een burger ook 
direct publiek worden. Kortom, voorlichting met een veel groter bereik en minder inspanning 
dan een telefonist zal moeten leveren. Zeker in geval van een crisis, of algemene 
bezorgdheid, kan een Twitter-ambtenaar de telefonisten ontlasten. Zet op de gemeentesite 
een feed van alle Twitter-berichten en de burger zal zich misschien bedenken voordat hij de 
telefoon pakt. Immers, er is vast al iemand anders die bezorgdheid is over, bijvoorbeeld, de 
kwaliteit van het zwemwater in het plaatselijke meer.  
 
 
6.2 Overzicht internettoepassingen 

In de vorige paragraaf zijn acht internetinitiatieven de revue gepasseerd. Allemaal zijn ze 
gericht op het voorlichten van en interactie met de burger. Maar de afzender is niet altijd 
duidelijk: sommige sites zijn als burgerinitiatief gestart, maar kregen later actieve 
medewerking van de overheid (Verbeterdebuurt.nl). Weer andere initiatieven behoren 
eigenlijk tot het private domein van burgers, waar de overheid zich zomaar tussenwringt 
(overheidsvoorlichting op Facebook). Bovendien zijn initiatieven op Facebook nauwelijks 
initiatieven te noemen: ze ontstaan spontaan en groeien doordat de menigte eraan bijdraagt. 
 
Daarnaast heb je nog activistische sites, die databases zo fijnmazig doorzoekbaar maken dat 
iedereen wel een onregelmatigheid kan vinden (Followthemoney.eu en zustersites). Maar die 
databases worden weer aangeleverd door de overheid, doorgaans na een beroep op de wet 
openbaarheid bestuur. De grenzen vervagen dus.  
Uiteindelijk gaat het om die grote bergen met gegevens. Wie zo‟n bergje tot zich neemt en 
doorzoekbaar maakt, ontsluit een schat aan informatie voor de mensen die het aangaat. 
Zeker als burgers op relevantie (postcode of andere eigenschappen) kunnen zoeken. De acht 
besproken zijn initiatieven zijn een selectie. In iedere woonwijk is wel een actieve burger te 
vinden die informatie over zijn omgeving ontsluit voor buurtbewoners (zie de landkaart op 
eParticipatie.nl). De ene site trekt 10 bezoekers per dag, de andere 500. Hun relevantie wordt 
bepaald door de manier waarop ze informatie ontsluiten. De gedachte erachter, de 
creativiteit.  
 
Hier aangekomen lijkt het weinig nut te hebben om de diverse instrumenten afzonderlijk te 
bespreken. Een site als Verbeterdebuurt.nl ontstaat immers niet zomaar vanuit een Google 
Map; daar gaat maanden denkwerk en ontwikkeling aan vooraf. Hoe communiceren we de 
informatie, hoe leggen we contact met de gebruiker, hoe legt de gebruiker contact met ons, 
hoe zorgen we dat de overheid onze rol overneemt, et cetera. Daar komt bij dat niet alles te 
programmeren is: ofwel, geluidshinder wordt niet opgelost door een website over 
geluidshinder te maken. Eens zal er iemand actie moeten ondernemen. 
 
Toch kan het geen kwaad eens stil te staan bij de instrumenten. Wat zijn de eigenschappen 
van Twitter? Hoe werkt Facebook? Is een vaste website nog een goed communicatiemiddel? 
Wat kan er met Google Maps en met Wikipedia? Wie zich deze instrumenten eigen maakt, 
hun ware aard verkent, kan op nieuwe ideeën komen voor nieuwe toepassingen. Daarom een 
overzicht, met een focus op het thema van dit onderzoek: risicocommunicatie.  
 
Website / Blog 
Een website is inmiddels een klassieke communicatie-uiting. Vanaf het jaar 2000 is er een 
zekere wildgroei van overheidssites ontstaan. Iedere dienst zijn eigen website. Nu is de 
tendens: integreren. In Groot Brittannië worden overheidssites nu tot een minimum 
teruggebracht. In 2009-2010 gaven de Britten 114 miljoen euro uit aan de ontwikkeling van 
websites. Daarnaast werd nog eens 39 miljoen euro uitgegeven aan personeel dat de 
websites moet onderhouden. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Informatie 
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bleek dat de website van het ministerie van Handel maandelijks 28.000 bezoekers trekt. Het 
onderhoud kost 4,8 miljoen euro per jaar. Ieder bezoekje kost dus 14 euro.55 Veel 
verschillende sites, met eigen vormgeving, kunnen ook voor verwarring zorgen. Het werkt 
mogelijk ook bureaucratie in de hand omdat de gegevens slecht gekoppeld zijn met andere 
diensten. Een groot voordeel is dat de burger nu met DigiD zaken kan doen op de meeste 
overheidssites. Het nadeel van een website is dat de burger hem moet weten te vinden. Er 
moet met campagnes bekendheid aangegeven worden. De website Crisis.nl heeft daar last 
van. Het zal nog een hele tijd duren voordat mensen bij een ramp direct naar crisis.nl surfen. 
 
Het bloggen, oorspronkelijk het „schrijven van een dagboek‟, is inmiddels ook populair bij de 
overheid. Ambtenaren kunnen op die manier informeler in contact treden met burgers en hen 
betrekken bij beleidsissues. Een voorbeeld is eParticipatie.nl. Deze site heb ik ooit 
ontwikkeld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en is inmiddels overgedragen aan 
het beleidscommunicatiebureau Politiek Online. De site werkt als een magneet: alle online 
burgerinitiatieven worden door ambtenaren besproken en aangemoedigd. Dat geldt ook voor 
overheidsinitiatieven; de nieuwtjes rondom die sites worden via de website doorgegeven. 
Bloggen biedt nog een voorbeeld: door collectieve diensten als Blogger en Wordpress is het 
redelijk eenvoudig de bijdragen te delen met andere websites. Mensen hoeven dus niet per 
se naar de hoofdsite te surfen om kennis te nemen van een nieuwe blogbijdrage. 
 
 
E-mail 
Burgers om hun e-mail vragen is een effectieve manier om langdurige betrokkenheid te 
realiseren. Telkens als er zich een nieuwe ontwikkeling voordoet, bijvoorbeeld in hun wijk of 
op hun interessegebied, is de overheidsinformatie een op een over te brengen. Zeker voor 
het verspreiden van enquêtes is dit belangrijk. In Valkenswaard werd in de zomer van 2010 
bijvoorbeeld een enquête risicobeleving huis-aan-huis verspreid. Mensen moeten de post 
openmaken, een formulier invullen en terugsturen. Dat is veel werk. Meer werk dan een e-
mail openen, DigiD invullen en vragen beantwoorden. De response kan hoger worden als 
1000 Valkenswaarders direct gemaild kunnen worden met de oproep de enquête in te vullen 
en te verspreiden binnen hun netwerk.    
 
 
SMS 
Sinds een aantal jaar verzenden politiekorpsen sms-alerts. Nog niet met enige regelmaat en 
het is ook niet precies duidelijk onder welke voorwaarden het wel en niet ingezet wordt. 
Daarmee lijkt het sms-alert nog in een experimentele fase te zitten. Een sms-alert kan 
verzonden worden naar alle mensen die zich in bepaald tijdsbestek rondom een zendmast 
(nabij een plaats delict bijvoorbeeld) hebben begeven. Doorgaans luidt de oproep dan: heeft 
u wat gezien, bel dan 0900-8844. Dit is de zwaarste variant: de ontvangers hebben er 
namelijk niet om gevraagd dat sms-je te ontvangen. De officier moet hiervoor ook eerst de 
gegevens bij de telecomprovider opvragen. Daarnaast heeft de politie nog een database van 
mensen die zich vrijwillig hebben aangemeld op de website van het regionale politiekorps. 
Deze mensen worden gecontacteerd als er iemand voortvluchtig is, iemand vermist wordt of 
een groot evenement plaatsheeft. Aan de vooravond van de jaarwisseling 2009-2010 sms-te 
de politie Rotterdam-Rijnmond: “Laten we het een veilige en mooie jaarwisseling houden. 
Met vriendelijke groeten de politie.” Het spreekt voor zich dat dit middel uitermate geschikt is 
voor risicocommunicatie. De kans dat iemand het sms-bericht (snel) leest is veel groter dan 
bij een e-mail. Daarbij is meteen duidelijk waar de burger zich bevindt. Een nadeel is dat het 
systeem ook uitgehold kan worden: trivale oproepen zal de burger niet waarderen en 
waarschijnlijk nog storender vinden als e-mailspam. 
 
 
MMS 
Graffiti, zwerfvuil, een vernield tuinhekje, een opgebroken weg, hangjongeren of gewoon een 
gevaarlijk kruispunt. Lokale problematiek waar burgers mee in hun maag zitten. Toch klimt 
niet iedere buurtbewoner in de pen om zijn of haar ongerief aan de 'geachte wethouder' 
kenbaar te maken. Marieke Bolle, destijds kandidaat gemeenteraadslid voor de PvdA in Den 
                                                 
55 'Britse overheidssites zijn te duur' (25 juni 2010; artikel), Trouw, Amsterdam 
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Haag, heeft daar in 2006 iets op gevonden. Via haar site Hetbolleoog.nl  kunnen burgers 
foto‟s uploaden van plekken en gebeurtenissen in de stad, met als doel deze zaken op de 
politieke agenda te krijgen. “Uw verbeelding aan de macht!”, luidt Bolles boodschap aan 
burgers. Bolle is inmiddels wethouder en haar website is nog steeds actief. De meeste foto‟s 
worden tegenwoordig gemaakt met mobiele telefoons en kunnen via MMS (een soort sms 
met beeld) doorgezonden worden. In 2006 kwam op de website Skoeps.nl op. Een site waar 
iedereen met zijn mobieltje foto‟s van lokale gebeurtenissen heen kon zenden. Kon, want in 
mei 2008 is de stekker uit de site getrokken. Maar er zijn ook niet gecoördineerde diensten, 
zoals Google Maps. Mensen die een telefoon hebben met GPS (positiebepaling) kunnen 
direct foto‟s op de kaart plaatsen. Deze mogelijkheden tonen aan dat overheden burgers 
gemakkelijk in kunnen zetten als „oog‟. Voor de risicocommunicatie is dit belangrijk: een 
plaatje zegt soms meer dan de beschrijving van een probleem. Het is dan de burger die het 
mogelijke risico in beeld brengt. Via een MMS-bericht naar Google Maps of de website van 
de gemeente.  
 
 
 
Facebook 
De sociale netwerksite Facebook kent wereldwijd inmiddels 500 miljoen gebruikers. In 
Nederland is het Nederlandstalige Hyves nog marktleider, maar dit zal niet lang meer duren. 
Mensen kunnen op Facebook een profiel aanmaken, waarin zij hun foto, interesses en CV 
opnemen. Vervolgens kunnen ze lijntjes leggen met vrienden, collega‟s of familie: mensen 
die ze in het echte leven kennen. Als ze een berichtje op de site achterlaten, kunnen al hun 
bekenden dat lezen. De berichtenstroom van alle gebruikers, die doorzoekbaar is, geeft een 
actueel beeld van wat mensen bezighoudt. Bij de treinramp in het Belgische Halle melden 
zich al gauw ooggetuigen en hielden de Facebookers elkaar op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen. Sommige organisaties, zoals het Rode Kruis, besloten actief te participeren 
in die berichtenstroom: door bijvoorbeeld het noodnummer te plaatsen. In de risico- en 
crisiscommunicatie kan Facebook daarom niet genegeerd worden. Het is de manier om 
betrokkenen snel te bereiken: om te instrueren, maar ook om er achter te komen hoe de 
sfeer is. Op die manier kan getoetst wordt hoe de menigte reageert op berichten van de 
overheid en de media. Geruchten kunnen direct ontzenuwd worden.  
 
 
Hyves 
Hyves is het Facebook van Nederland, maar verliest steeds meer terrein aan de 
Amerikaanse speler. Toch kan hiermee een publiek van meer dan een miljoen Nederlanders 
bereikt worden, voornamelijk studenten. Bovendien kunnen zij per plaats bereikt worden. 
Een aantal politiekorpsen zit daarom al op Hyves, bijvoorbeeld om opsporingsberichten te 
delen of informatie uit de wijk te vergaren. Net als bij Facebook geldt daarom: ontbeerlijk in 
de risico- en crisiscommunicatie.  
 
 
Twitter 
Ook Twitter is een sociale netwerksite, maar dan helemaal gericht op het versturen van korte 
berichtjes van maximaal 140 tekens. Als er een fabriek ontploft of een vliegtuig neerstort zal 
dat direct op Twitter gemeld worden. Vaak nog door de eerste ooggetuige, die sneller is dan 
de overheid. De dienst wordt nog niet massaal gebruikt door overheden, maar het kan in 
ieder geval niet meer door haar genegeerd worden. Om de sfeer te proeven, geruchten in de 
kiem te smoren en bovenal informatie te verschaffen. Het is laagdrempeliger dan een sms-
alert, omdat er niet snel sprake is van een overload aan informatie. Twitter is immers al 
information overload op zichzelf; mensen zijn daar gewend honderden berichtjes te scannen 
in enkele minuten.  
 
 
Buzz 
Buzz is de concurrent van Twitter en gelanceerd in 2010. Het wint gestaag aan populariteit, 
maar is nog geen geëigend communicatiemiddel voor de actieve internetgebruiker. Mensen 
die op Buzz zitten hebben vaak ook nog een account op Twitter, die ze vaker gebruiken. 
Toch is Buzz een dienst om in de gaten te houden, maar het is nog te vroeg om hier volop in 
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te investeren. Het is nog afwachten of Buzz een „blijvertje‟ wordt.  
 
 
Google Maps 
Google Maps is de geografische dienst van de zoekmachine Google. Alle bedrijven en 
instellingen staan hier op een geografische ondergrond. Bovendien is met de muisaanwijzer 
informatie over die instellingen op te vragen. En nog belangrijker: informatie toe te voegen. 
Ook is het mogelijk een deel van de kaart (bijvoorbeeld een wijk) te tonen op een 
overheidssite. Risicokaart.nl maakt hier al gebruik van, maar voegt nog nauwelijks informatie 
toe. Voor de echte risico-informatie moeten mensen doorklikken naar een ondergrond van 
het Kadaster. Misschien kan in de toekomst volledig overgestapt worden op Google Maps; 
dat veel sneller werkt en een aantal keer per jaar wordt geactualiseerd.  
 
 
Google Streetview 
Google Streetview is een dienst binnen Google Maps. Wie helemaal inzoomt kan door de 
wijk wandelen in een 3D-omgeving. Het maakt de informatie begrijpelijker en specifieker. 
Een gevaarlijke situatie kan zo beter inzichtelijk worden gemaakt, wat van groot belang is 
voor de risicocommunicatie.  
 
 
Wikipedia 
Wikipedia, de encyclopedie die door de menigte telkens geactualiseerd wordt, biedt voor 
overheden de mogelijkheid om kennis breed toegankelijk te maken. Ambtenaren kunnen 
bijvoorbeeld pagina‟s (lemma‟s) aanmaken over gevaarlijke stoffen en ramptypen. Die 
informatie zal veel sneller gevonden worden dan wanneer het op een overheidssite gezet 
wordt. Bovendien zullen deskundige burgers het werk van de ambtenaar overnemen en 
fouten corrigeren. Honderd procent betrouwbaarheid kan niet gegarandeerd worden, maar 
Wikipedia heeft bewezen de kwaliteit van encyclopedie als Brittanica te evenaren. Ook is het 
mogelijk om pagina‟s zelf, in een afgesloten omgeving, te beheren. De particuliere wiki‟s 
kunnen ontsloten worden op gemeentesites en alleen bewerkt worden door mensen met een 
inlogcode: die bijvoorbeeld aan ambtenaren uitgedeeld kan worden.  
 
 
YouTube 
De videosite YouTube is ook een sociale netwerksite. Gebruikers kunnen via hun profiel 
filmpjes delen met kennissen. Het biedt de overheid de mogelijkheid om informatiefilmpjes 
voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld instructies voor hoe een 
gasmasker opgezet moet worden of een noodvoorraad aangelegd moet worden. Of een 
rookmelder geïnstalleerd moet worden. De gemeente Rotterdam gebruikte YouTube om 
jongeren te waarschuwen voor de consequenties van overlastgevend gedrag op tramlijn 2. 
Op het gebied van de risicocommunicatie zijn er nog geen voorbeelden.  
 
 
Content Management Systems (CMS) 
Iedere moderne website wordt tegenwoordig bijgewerkt met een zogenaamd Content 
Management System. Dat is de achteringang van de website: waar beheerders hun 
informatie (tekst en plaatjes) in vakken kunnen zetten. De toegang tot die interface kan ook 
gemakkelijk uitgebreid worden naar betrokkenen, zoals wijkagenten. Of zelfs gewone 
burgers. Het kan zo gebruiksvriendelijk worden gemaakt dat het net zo eenvoudig is als het 
versturen van een e-mail.  
 
 
RSS 
RSS staat voor Really Simple Syndication. Deze techniek zit standaard op de moderne blogs 
en kan ook gekoppeld worden aan artikelen op gewone websites. Het maakt het mogelijk om 
de informatie te delen met andere sites, zonder dat daarvoor een menselijke handeling aan 
vooraf hoeft te gaan. Wat op site A gepubliceerd wordt kan dan direct op site B gezien 
worden, mits site B de RSS-feed van site A heeft geplaatst. Overheidssites die hun bereik 
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willen vergroten doen er dus goed aan buurtbewoners, bedrijven en media aan te schrijven 
met het verzoek de RSS-feed op hun site te plaatsen. Crisis.nl had bijvoorbeeld Omroep 
Brabant en het Eindhovens Dagblad kunnen verzoeken een RSS-feed op de site te plaatsen 
ten tijde van de brand op het industrieterrein in Valkenswaard. 
 
 
De besproken voorbeelden en toepassingen hebben een hoog sociaal gehalte. Hier wordt op 
alle fronten gebroken met communicatie zoals de klassieke overheid dat voorstond. Er is 
geen eenduidige zender en geen eenduidige ontvanger meer. Informatie wordt gedeeld, 
bewerkt en van commentaar voorzien. Toch kan de overheid deze werkelijkheid niet 
ongemoeid laten. Simpelweg omdat die communicatie echte consequenties heeft; het 
beïnvloedt de risicobeleving, het handelen van burgers en het vertrouwen dat zij in de 
overheid heeft. In het volgende hoofdstuk zal daarom een communicatiestrategie 
gepresenteerd en toegelicht worden, die recht doet aan de moderne internetpraktijk en de 
overheid tot volwaardige gesprekspartner binnen dit domein maakt.  
 
 
6.3 Literatuur over risico- en crisiscommunicatie 

Over risico- en crisiscommunicatie verschijnen met enige regelmaat nieuwe inzichten. Maar 
de praktijk leert dat het beleid vooral reactief is: men richt zich op ongelukken in het nabije 
verleden. Juist daarom is de klassieker 'Man-made disasters' uit 1978 zo relevant. Daarin legt 
auteur Barry Turner uit waarom organisaties nooit die crises zien aankomen die achteraf zo 
voorspelbaar lijken. Elke poging tot crisispreventie creëert een nieuwe blinde hoek, luidt zijn 
waarschuwing.  
 
Kimberley Thompson kiest in haar boek 'Risk in perspective. Insight and humor in the age of 
risk management' (2004) voor een luchtiger insteek. Zij heeft 300 pagina's met cartoons 
gevuld die ambtenaren attenderen op de eigenaardigheden van de menselijke wijze van 
omgaan met risico's. Het is juist die risicobeleving die zo moeilijk gerationaliseerd kan 
worden, maar wel telkens aanleiding is om nieuw beleid te maken, met daaruit voortvloeiende 
toepassingen zoals risicokaarten. 
 
In het verlengde hiervan is het boek 'Als dat maar goed gaat: bestuurlijke ervaringen met 
crises' (2005) van W. de Jong en R. Johannink aan te raden. Het is een bundel van negentien 
interviews met (oud-)burgemeesters, loco-burgemeesters en gemeentesecretarissen die zelf 
van nabij een crisis hebben meegemaakt. Het schetst de persoonlijke dilemma's waar 
bestuurders tijdens een crisis voor komen te staan. Belangrijk om in te calculeren voor als het 
echt misgaat; want dan moet de overheid communiceren alsof haar (politieke) leven ervan 
afhangt. 
 
In het voorliggende onderzoek wordt een enkele keer het fenomeen terrorisme aangestipt. 
Dat was bijvoorbeeld een reden voor de minister om contouren van risicokaarten af te halen: 
het zou de terroristen maar op ideeën brengen ('daar een aanslag geeft zoveel doden'). Toch 
is het belangrijk terrorisme ook in de milieugerelateerde risicocommunicatie mee te nemen. In 
het boek 'Bioterrorism: Psychological and public health interventions'  (2004) wijzen R.J. 
Ursano e.a. op de impact die geprepareerde bacteriën, virussen en gassen kunnen hebben 
op de samenleving en haar psyche. 
 
Een meer recente publicatie is het boek 'Als het op communiceren aankomt; 
crisiscommunicatie voor (loco-)burgemeester' (2009) van Wouter Jong, Hans Siepel en Frank 
Regtvoort. Het is vooral van belang omdat het boek naar alle gemeentelijke 
communicatieafdelingen is gestuurd. Het gaat vooral over communicatiestrategieën, die neer 
komen op de volgende aandachtspunten: 
 
1. Betekenisgeving: het duiden van de gebeurtenissen en de crisissituatie in een breder 
perspectief, vooral gezien vanuit de informatiebehoefte van de samenleving; 
 
2. Informatieverschaffing: mensen informeren over de situatie, over het verloop en de 
maatregelen, inclusief bevestigen van nieuws dat klopt en ontkrachten van geruchten en 



 61 

onjuiste berichten; 
 
3. Schadebeperking: waarschuwen voor dreigende situaties, geven van instructies en bieden 
van handelingsperspectief om bij de eigen inwoners (meer) schade te voorkomen. 
 
Op internetgebied is er nog weinig literatuur voorhanden. Maar het onderzoeksrapport 'Twitter 
in crisiscommunicatie' (mei 2010) van het COT (Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement) laat wel zien hoe ver de overheid in haar denken is. De noodzaak om 
sociale media te gebruiken wordt erkend. Er worden voorbeelden voor 'crisistweets' gegeven, 
protocollen voor de mandatering van voorlichters uitgezet en er wordt stilgestaan bij de 
inspanning van communicatieambtenaren. Zij moeten bijvoorbeeld een netwerk 
onderhouden. "Doe dit in een vroeg stadium en houdt hierbij rekening met de eigenschappen 
van verschillende doelgroepen. Maak burgers via een voorlichtingscampagne bewust van de 
mogelijkheid u te „volgen‟. Koppel uw netwerk vervolgens met dat van andere 
overheidsorganisaties", luidt één van de adviezen. 
 
Hier wordt overigens al wel mee geëxperimenteerd, maar een formele lijn ontbreekt nog: het 
rapport van het COT kan dus een opmaat zijn voor structurele online risicocommunicatie. 
Maar daarvoor moeten nog wel wat muren geslecht worden die minder met internet en meer 
met de aard van milieuproblematiek te maken hebben. Daar zal in de komende hoofdstukken 
uitgebreid bij stilgestaan worden. 
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7 HANDREIKING RISICOCOMMUNICATIE AAN OVERHEDEN 

Hoofdstuk 6 liet zien dat niet de techniek, maar het beleid de beperkende factor is voor de 
ontwikkeling van risicocommunicatie. Ook besprak hoofdstuk 6 de mogelijkheden van de 
techniek en de behoeften die daarmee geschapen worden. Als de risicocommunicatie deze 
ontwikkelingen wil volgen (een beleidskeuze), dan zal ze directer, socialer en begrijpelijker 
moeten worden. Maar hoe pas je dat nu toe als een risico of crisis zich voordoet?  
 
Voordat we antwoord op die vraag geven, zullen we eerst de begrippen „direct, begrijpelijk en 
sociaal‟ moeten uitdiepen. Wat betekent dat eigenlijk? Nadat we dit in paragraaf 7.1 hebben 
gedaan, kunnen we de begrippen toepassen (paragraaf 7.2) in een communicatie-instructie: 
ofwel de handreiking. 
 
 
7.1 Voorwaarden adequate risicocommunicatie 

In de probleemstelling van dit onderzoek werd gesproken over adequate risicocommunicatie. 
Nu weten we waarop de samenleving zit te wachten, en kunnen we het begrip adequaat 
ontleden in direct, begrijpelijk en sociaal. 
 
Directer: Internettoepassingen kennen verschillende snelheden. Informatie op een website 
bereikt alleen de mensen die de site op dat moment bezoeken. Maar als je mensen benadert 
in hun eigen internetomgeving, bijvoorbeeld hun Facebook-profiel, is de communicatie veel 
directer en dus sneller bij de ontvanger. Een combinatie is ook mogelijk: stuur in een tweet of 
Facebook-bericht een link naar de overheidssite mee. De dynamiek van deze 
internettoepassingen is bepalend voor de effectiviteit van de risicocommunicatie. Directer 
behelst ook de weg die de informatie moet afleggen. De kans dat een alarmering bij een 
bewoner in een buurt terecht komt is groter als je hem direct informeert via zijn Twitter of 
Facebook account dan wanneer hij eerst een website van de gemeente moet bezoeken. Ook 
hier speelt weer de aard van de informatie mee. Niet iedereen wil lastig gevallen worden met 
informatie over de sanering van een voormalig benzinestation verderop. Maar mensen willen 
wel direct geïnformeerd worden als het zwemwater in een nabijgelegen recreatieplas 
verontreinigd is. 
 
Begrijpelijker: Of informatie te bevatten is voor mensen hangt af van drie dingen. De aard van 
het milieuprobleem (luchtverontreiniging is makkelijker uit te leggen dan straling), de 
presentatie van de gegevens (vakjargon versus spreektaal, statische grafieken versus 
klikbare internetkaartjes) en het kennisniveau van de ontvanger. Je zou kunnen zeggen: hoe 
dichter de informatie bij de belevingswereld van de burger komt, hoe beter. In de praktijk zal 
daarop ingeleverd moeten worden, omdat niet alle informatie op individueel niveau te 
specificeren is.  
 
Socialer: Iedere boodschap zal zijn eigen leven gaan leiden. Juist daarom dient een overheid 
er vanuit te gaan dat belanghebbenden de overheidsinformatie ook uit tweedehand, 
derdehand of misschien zelfs tiendehand verkrijgen. Op internet is dit eerder regel dan 
uitzondering. Een radiobericht kan eindeloos herhaald worden zonder dat de boodschap 
verandert, maar op internet wordt overheidsinformatie door twitteraars, hyvers, facebookers 
en bloggers aangepast of aangevuld met eigen interpretaties en wetenswaardigheden. Die 
dynamiek kan beter gebruikt dan bestreden worden. Hoe stimuleer je dat mensen de 
boodschap doorgeven aan belanghebbenden in hun netwerk? Hoe zorg je dat mensen altijd 
bij de meest actuele en betrouwbare informatiestroom kunnen komen? Hoe bestrijdt je 
geruchten over een milieuprobleem die geen recht doen aan het daadwerkelijke risico? 
Inzicht in hoe mensen informatie „doorvertellen‟ en aan wie is dus belangrijk bij de formulering 
van de oorspronkelijke boodschap. Bovenal is het van belang om te weten hoe je burgers uit 
een „probleemgebied‟ kunt opsporen in de netwerken van Twitter, Facebook, Hyves en 
weblogs. Socialer impliceert ook interactiever: wie communiceert via internet dient ook iets te 
doen met de reacties en in te spelen op foutieve informatie die opborrelt uit de online 
gemeenschap. Bovendien is het „kennen‟ van de burger een voorwaarde voor socialere 
risicocommunicatie. Het cliché wil dat „de‟ burger niet bestaat. Maar er is wel veel literatuur 
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over „burgertypen‟. Soorten burgers die enigszins voorspelbaar reageren op 
overheidsinformatie. 
 
In het volgende hoofdstuk zal deze kennis toegepast worden in een communicatieschema 
voor risico- en crisiscommunicatie. 
 
 
7.2 Communicatiestrategie bij risico of crisis 

Dit onderzoek is deels een literatuur- en deels een praktijkstudie geweest. Hieruit zijn vele 
lessen te trekken die in de conclusies en aanbevelingen besproken worden. Maar het is 
minstens zo belangrijk om een aantal bevindingen in praktijkgerichte aansporingen te 
verwerken. Vandaar onderstaande communicatiestrategie. In de voettekst zijn een aantal 
aansporingen verantwoord, met verwijzingen naar hoofdstukken in dit rapport.  
 

Is er sprake van een risico of crisis? 
Risico Crisis 

Actualiseer Risicokaart.nl. Maak een code 
aan waarmee webmasters het risicogebied 
op hun eigen site kunnen tonen. Mail die 
code naar alle relevante websites. Als het 
over de zwemwaterkwaliteit van een 
recreatieplas gaat, dan naar sites van 
watersportverenigingen, verhuurders van 
vakantiehuisjes, aanpalende horeca, 
regionale media en blogs gericht op de 
regio.56  

Schakel de website Crisis.nl en bevestig 
informatie die reeds naar buiten is gekomen 
of ontkracht het. Geef alleen informatie die 
relevant is. Link op de gemeentesite 
prominent door naar Crisis.nl. Als Crisis.nl 
niet gebruikt mag worden, bijvoorbeeld 
omdat de ramp niet ernstig genoeg is 
(<GRIP3), zorg dan dat de gemeentesite als 
crisissite is ingericht. Dus alle andere 
informatie van de homepage verwijderen, 
met uitzondering van het navigatiemenu. 

Maak een persbericht waarin gewezen wordt 
op de online informatie, plaats het bericht op 
de gemeentesite en link naar dat persbericht 
op Facebook, Hyves en Twitter.57 

Maak een persbericht en verwijs daarin naar 
de gemeentesite of Crisis.nl waarop alle 
informatie geactualiseerd wordt. Link het 
persbericht in op Facebook, Hyves en 
Twitter. 

Maak een instructievideo voor YouTube als 
burgers een bepaalde, ingewikkelde 
handeling moeten verrichten om zich te 
weren tegen een dreigende gebeurtenis. 
Denk aan hygiënemaatregelen of het 
installeren van een rookmelder. Link naar die 

Link op Crisis.nl of de gemeentesite door 
naar een liveblog, waar burgers collectief 
kunnen praten. Zorg voor een moderator die 
paniekzaaiende berichten voor publicatie kan 
tegenhouden.58 

                                                 
56 In hoofdstuk 4 is te zien dat de risicokaart zich beperkt tot rampen (brand, explosie, gif, kwetsbare 
objecten). Het verdient aanbeveling om bij acute risico's informatie toe te voegen aan deze kaart. Denk 
hierbij niet alleen de zwemwaterkwaliteit, maar ook de dikte van het ijs, tijdelijke smog of verhoogde 
concentraties van bepaalde stoffen in de lucht. In paragraaf 6.2 zijn alle moderne internettoepassingen 
op een rijtje gezet en besproken vanuit hun relevantie voor milieuaangelegenheden. Paragraaf 6.1 dient 
ter inspiratie: internetdiensten van verschillende instanties die hun kracht reeds bewezen hebben. 
 
57 De paragrafen 5.1.1 en 5.1.2 geven voorbeelden van hoe mensen op internet en journalisten van 
reguliere media kunnen reageren op risico's. Te zien is dat de overheid nauwelijks participeerde in de 
particuliere berichtenstromen. Participatie vraagt echter wel om een breuk met de klassieke 
risicocommunicatie, zoals die nu ook op internet (crisis.nl) gebezigd wordt. 
 
58 In paragraaf 5.1.1 is verslag gedaan van de berichtgeving op het liveblog van het Eindhovens 
Dagblad. Een liveblog is een soort chat, maar dan met de mogelijkheid berichten tegen te houden 
voordat ze gepubliceerd worden. Onwelvallige informatie (zoals informatie over gebeurtenissen die 
nog niet bevestigd kunnen worden, of paniekzaaiende reacties) kan vooraf tegengehouden worden. Een 
redacteur van de krant modereerde de discussie, maar gaf ook antwoord op vragen van bewoners en liet 
bewoners regelmatig op elkaar reageren. 8.202 mensen hebben het liveblog op 21 juli 2010 (toen de 
industriebrand in Valkenswaard nog in alle hevigheid woedde) gevolgd. 
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video op sociale netwerksites. 
E-mail de informatie naar de burgers die zich 
vrijwillig hebben aangemeld voor nieuwtjes 
van de gemeente. 

Gebruik de malinglist om links naar de online 
communicatieactiviteiten te verspreiden. 
Verzoek de burger het bericht te forwarden. 

Laat ambtenaren, of deskundigen in 
opdracht van de overheid, bloggen over het 
risicothema. 

Laat een ambtenaar om het uur een 
blogbericht schrijven met de stand van zaken 
en laat hem reageren op de reacties. Blog op 
een informele toon en laat de burgemeester 
aan het woord. Juist op dit soort momenten 
moet hij zijn gezicht laten zien.   

Zorg voor een goed bemande helpdesk na 
het mediaoffensief. Dus 
communicatiemedewerkers op Twitter, 
Facebook, Hyves, blogs (om zich te mengen 
in een discussie), de officiële websites en 
natuurlijk achter de telefoon. Maak van te 
voren al een FAQ (frequently asked 
questions) en breidt die uit met vragen die 
burgers stellen. Werk deze lijst continue bij. 
Dat ontlast de communicatiemedewerkers. 
Bovendien kunnen ze er naar verwijzen, 
zodat iedereen het rustig (na) kan lezen.59 

Gebruik alle sociale netwerkkanalen: niet 
alleen om te zenden, maar ook om te 
ontvangen. Ofwel de toestand te peilen. Is er 
onrust, waarover wordt het meest 
gesproken? Kunnen we daar een antwoord 
op formuleren? Een voorbeeld: bij de brand 
in Valkenswaard wemelde het op Twitter van 
berichten over een vuurwerkopslag die in 
brand zou staan. Dat viel mee. Het was een 
bouwmarkt, die ergens 200 kg in een kluis 
met sprinkler had. De gemeente had hier 
uitgebreider over moeten berichten.60 

Indien de informatie tot veel rumoer leidt, 
doet de overheid er goed aan een liveblog 
(chat) open te stellen en regionale media 
daarop te wijzen (en natuurlijk linken op 
sociale netwerksites). In die chat kunnen 
vragen van burgers live beantwoord worden. 
Het voorkomt ook dat het gesprek elders 
plaatsvindt waar de overheid er geen greep 
op heeft. Indien dat toch gebeurd, wat 
waarschijnlijk is bij nijpende situaties, dan 
kunnen ambtenaren zich mengen in die 
chats of webdiscussies. 

Het instellen van een liveblog (chat) is in een 
crisissituatie een must. Burgers hebben zo 
het idee dat de gemeente er voor hen is: ze 
hebben direct contact, en kunnen dus direct 
geïnformeerd en gerustgesteld worden. Doet 
de gemeente dit niet, dan doen de media 
het. Als dat gebeurt dan moeten de 
ambtenaren zich in die discussies mengen. 
Of afspraken met die media, dat de 
moderator berichten van de overheid 
aankondigt.  

Als er een oproep wordt gedaan aan burgers 
om informatie te delen met de overheid 
(bijvoorbeeld foto's of meldingen), dan kan 
die informatie publiekelijk besproken op 
overheidsblogs. Bijvoorbeeld: "Een bewoner 
in wijk X maakt zich zorgen om een zoete 
lucht. Uit informatie van de gemeente blijkt 
dat die lucht afkomstig is van fabriek A en 
niet schadelijk is voor de volksgezondheid. 
Het gaat om stof X, vrijgekomen bij de 
overslag van dit en dat. De geurhinder zal 
nog X dagen duren." Vervolgens kunnen 
mensen hierop reageren en kan de 
ambtenaar nadere informatie geven. 

Bij een crisis kan een SMS-alert ingezet 
worden. Ook al valt er niets concreets te 
melden, dan nog kan de overheid berichten 
dat alles onder controle is en dat actuele 
informatie beschikbaar is op dat en dat 
webadres (website of Twitter).  
 
NB: Dit schema is uitsluitend gericht op 
online communicatie. Uiteraard geldt dat 
de reguliere communicatie gewoon 
doorgaat, en dat de internetcommunicatie 
hier inhoudelijk op afgestemd moet zijn. 

                                                 
59 Uit een gesprek met Helene de Best (paragraaf 5.1), woordvoerder van de gemeente Valkenswaard, 
blijkt dat er een grote discrepantie is tussen wat burgers telefonisch aan de gemeente vragen en de 
zorgen die ze op internet uiten. Dit kan wijzen op een verlaagde drempel: mensen bellen de gemeente 
alleen als ze een concrete vraag hebben en op internet gooien ze er alles meteen uit. 
Risicocommunicatie heeft ook en vooral het doel om paniek te bestrijden; dit bevestigt dus de 
noodzaak om communicatiemedewerkers actief te laten worden op sociale netwerksites.   
 
60 In bijlage VI is beschreven hoe een ambtenaar via Twitter vragen en verzoeken van burgers 
behandelt, doorlinkt naar andere sites en actief bezig is een internetgemeenschap op te bouwen. Deze 
ambtenaar is de hele tijd bezig met 'burgerloketachtige' zaken. Deze werkwijze kan prima vertaald 
worden naar een crisis, omdat die ook continue aandacht vraagt. 
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CONCLUSIES 

Het is een cliché: vrijwel iedere publicatie over omgevingsrisico's begint met een verwijzing 
naar de Vuurwerkramp in Enschede. Achter dat cliché schuilt de gedachte dat als bewoners 
op de hoogte waren geweest van de vuurwerkopslag er minder slachtoffers waren gevallen. 
Risicocommunicatie werd sinds die ramp op 13 mei 2000 daarom een doel op zich. Een 
begrijpelijke, maar wel politiek ingegeven reactie. Gemeenten en provincies begonnen hun 
data via internet toegankelijk te maken, vaak afzonderlijk van elkaar en vooruitlopend op 
beleid.  
 
Drift tot openbaarmaking stond goede risicocommunicatie in de weg 
 
De mantra van de transparantie stuitte echter op praktische bezwaren. Iedere gemeente had 
de registratie van verontreinigende inrichtingen in eigen beheer. Deze versnippering werkte 
door in de ontwikkeling van communicatietoepassingen: eerst kwam Friesland met een 
risicokaart, en daarna volgde de rest met een eigen, zelfgemaakte variant. Pas later kwam er 
een landelijk registratiesysteem en jaren daarna een landelijke risicokaart. Tegelijkertijd kwam 
er vanuit de Europese Unie wetgeving voor het openbaar maken van gegevens (Aarhuis-
richtlijn). De trein van de transparantie was niet meer te stoppen en passeerde de denkstadia 
van nut en noodzaak zonder te stoppen. 
 
De Gelderse Milieufederatie, die ontevreden was over de risicocommunicatie, kwam in 2005 
met een alternatief. Niet een kaart met daarop allerlei brand- en explosierisico‟s, maar een 
kaart die de kans op kanker als gevolg van luchtverontreiniging door industrieën inzichtelijk 
maakte. Zeer relevant: want daar staan mensen dagelijks bloot aan. Eén probleem: voor het 
leggen van een directe relatie tussen volksgezondheid en luchtkwaliteit bleken te veel 
aannames nodig. Het hypothetische karakter stond dit project in de weg. Daarbij: factoren 
zoals fijn stof en ozon zijn niet of nauwelijks toe te schrijven aan lokale industrie. Het komt 
overwaaien of is afhankelijk van de weersomstandigheden. 
  
Relevante risico’s zijn nauwelijks inzichtelijk te maken 
 
Het staken van dit project, al in 2006, toonde aan dat wat men beoogde eigenlijk niet mogelijk 
is. Want de belangrijkste oorzaken van milieugerelateerd gezondheidsverlies zijn 
luchtverontreiniging, ernstige geluidshinder en verontreiniging van het binnenmilieu. 
Geluidshinder, nummer 2 op de dreigindex, is bovendien een zeer individuele 
aangelegenheid, van vooral psychische aard. Iedereen reageert er anders op; denk aan 
stress en concentratieverlies. Binnenmilieu, tot slot, is los van de radon in de betonmuren, 
vooral een zaak van de bewoner zelf: ventilatie, dubbelgas, hygiëne. 'Ziek van het milieu?', 
zoals de titel van dit rapport luidt, is dus een vraag waarop nauwelijks antwoord te geven is. 
Terwijl dat nu juist het doel van risicocommunicatie is. 
 
Hoewel er dus veel geïnvesteerd is in online risicocommunicatie hebben we nog lang geen 
inzicht in de milieugerelateerde risico‟s die ons permanent bedreigen. Eigenlijk is de landelijke 
website Risicokaart.nl slechts een rampenkaart: het wijst locaties aan waar ongevallen 
kunnen plaatsvinden die het welzijn van de bevolking kunnen bedreigen. Dat is incidentele 
risicocommunicatie. En als die plaatsheeft is er sprake van een crisis. De relevantie is 
betrekkelijk: want een burger heeft meer kans op gezondheidsschade door het milieu dan dat 
hij betrokken raakt bij een ramp. 
 
Achteraf gezien is „Enschede‟ een verkeerde aanleiding geweest om projecten voor 
risicocommunicatie te starten. De noodzaak van transparantie werd direct ingegeven door de 
risicobeleving en niet door kansberekening. Het is de klassieke reflex: als één fabriek ontploft, 
staan alle fabrieken op ontploffen. Maar de wetenschap staat haaks op die risicobeleving. 
GSM-masten, hoogspanningslijnen en chloortransporten veroorzaken bijvoorbeeld meer 
gevoelens van onveiligheid dan het roken van een sigaret of vrijkomend radioactief radongas 
in een woning. Dat terwijl radon meer dan 750 keer zo bedreigend is dan het stralingsveld 
van een hoogspanningslijn en GSM-verkeer volgens de Gezondheidsraad nog nooit tot 
bewezen gezondheidsverlies heeft geleid. Mensen vrezen de dingen die ze niet moeten 
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vrezen en bagatelliseren zaken die juist zeer bedreigend zijn. Een overheid die tegemoet 
komt aan populistische zorgen zal een risicokaart presenteren met verwaarloosbare risico‟s. 
Dat kan ook niet de bedoeling zijn.  
 
Nog een praktische bezwaar werd ingegeven door de minister van Binnenlandse Zaken. Zijn 
vrees was dat terroristen de risicovolle inrichtingen expres op zouden zoeken om verzekerd 
te zijn van zoveel mogelijk slachtoffers. Een legitiem bezwaar, maar wel een met een 
vervelend gevolg: de risicocontouren verdwenen van de risicokaarten en de wens van 
'Enschede' ging in rook op. Jarenlange inspanning teniet gedaan.  
 
Crisis toonde falen risicocommunicatie aan 
 
We zijn echter niet terug bij af. Het 'denken' over risicocommunicatie heeft hulpdiensten, 
beleidsmakers en bestuurders alerter gemaakt, getuige de vele congressen en publicaties. 
Dat is winst: een vergunning voor een tweede SE Fireworks wordt kritischer bekeken. Maar 
de risicocommunicatie is kariger dan oorspronkelijk bedoeld. Er staat, na jaren 
geëxperimenteer, weliswaar een landsdekkende risicokaart online, met wettelijke verplichting 
om gegevens aan te leveren en uniform te registreren. Maar het is de vraag of de burger er 
wat aan heeft. In Valkenswaard, waar in juli 2010 een hevige industriebrand woedde, hadden 
de omwonenden niet van te voren kunnen weten dat ze gevaar liepen. De brandende 
plasticfabriek en de twee naburige bedrijven waar de vlam naar oversloeg (waaronder een 
bouwmarkt met vuurwerkopslag) stonden niet op de kaart. Al zouden ze wel op de kaart 
staan, dan nog had het verloop van de brand - laat staan de windrichting of de chemische 
samenstelling van de rook - niet voorspeld kunnen worden. Bovendien werd pas na twee 
weken duidelijk hoe schadelijk de roet was. Kortom, de bewoners in Valkenswaard wisten net 
zo weinig als de Enschedëers ten tijde van de Vuurwerkramp. Een treurige constatering: niet 
alleen de waarschuwing, maar ook de informatie achteraf ontbrak.  
 
De huidige middelen voor risicocommunicatie kunnen hun belofte tot waarschuwen dus niet 
waarmaken. De leek kan de gecommuniceerde risico's niet goed interpreteren, omdat de 
overheid het daadwerkelijke risico niet precies weet of niet mag vertellen in verband met 
terreurdreiging. 
 
Samenleving heeft behoefte aan permanente discussie over risico’s 
 
Dit constaterende moeten we ons afvragen waar het allemaal ooit om te doen was. Wilden 
mensen na 'Enschede' echt inzicht in alle mogelijke risico's of wilden ze een overheid met wie 
ze open kunnen communiceren over inrichtingen en milieutoestanden die zij niet vertrouwen? 
En wie is eigenlijk die overheid? Geen alwetend orakel, zo blijkt. En de burger; is dat een 
leek? Nee, die bestaat uit verschillende typen, waaronder de interactieve, deskundige burger. 
Mensen met een signaleringsfunctie die de overheid controleren en buurtbewoners inlichten 
of zelfs mobiliseren. Dat vraagt om wisselwerking tussen overheid en samenleving; een open 
discussie over risico's, bewonersbelangen en maatschappelijk-economische wensen.  
 
De mogelijkheden om van risicocommunicatie naar 'risicodiscussie' over te gaan zijn vele 
malen groter dan in 2001, net na de Vuurwerkramp. Google Maps heeft alle registraties van 
de Kamer van Koophandel inzichtelijk gemaakt, de overheid kan daar vergunninggevens aan 
toevoegen, deskundigen kunnen analyses op die kaarten loslaten en bepaalde 
risicogebieden kunnen geïntegreerd worden in lokaal georiënteerde websites. Bovendien is 
het nu, met de opkomst van sociale netwerksites, veel gemakkelijker om met bewoners in 
contact te treden. Dilemma's kunnen aan bewonersgroepen en bedrijfsverenigingen 
voorgelegd worden. Daarbij leert de activiteit op netwerksites als Facebook en Twitter wat de 
bewoners bezighoudt: ambtenaren kunnen daar direct op inspelen. Als zij hier actiever 
gebruik van maken hoeven niet alle hypothetische rampen tot in detail in kaart gebracht te 
worden en kan de overheid energie sparen voor de zaken waar de burger zich werkelijk 
ongerust om maakt.  
 
Het is daarom aan te bevelen af te stappen van het idee dat risicocommunicatie volledig en 
grootschalig moet zijn. Risicocommunicatie is juist gebaat bij een meer directe, begrijpelijke 
en sociale opzet. Directer in de zin van contact leggen met belanghebbenden, zoals horeca 
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rondom een recreatieplas waar het zwemwater soms niet aan de kwaliteitseisen voldoet. 
Begrijpelijker: dus niet het communiceren van stofconcentraties of risicocontouren, maar 
uitleggen wat de gevolgen zijn als er ergens iets mis gaat (evacuatie, ramen en deuren dicht, 
et cetera). 
 
En tot slot socialer: signaleren waarover op Twitter, blogs en Facebook gesproken wordt, en 
daarop inspelen. Of als overheid zelf een online discussie op touw zetten. 
 
Een berg gegevens zegt niets 
 
Risicocommunicatie staat niet gelijk aan alle gegevens openbaar maken. Een berg gegevens 
zegt niets; overal kan namelijk brand uitbreken. Eerlijke risicocommunicatie impliceert een 
discussie met belanghebbenden; internet biedt alle mogelijkheden om dat te faciliteren. En 
dat is meer een kwestie van aansluiten bij burgerdiscussies op internet dan het zelf 
ontwikkelen van websites. Burgers zijn al in discussie; het is wachten op een overheid die 
aanschuift en het debat over risico‟s aangaat.  
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AANBEVELINGEN 

De risicocommunicatie op internet beperkt zich vrijwel alleen tot het aanwijzen van 
inrichtingen die een groot brand- of explosiegevaar opleveren. Daarvoor zijn in dit onderzoek 
een aantal verklaringen gevonden: de meest gangbare risico‟s zijn moeilijk kwantificeerbaar 
en de overheid is graag reactief (na de Vuurwerkramp kwamen alle explosieve inrichtingen op 
internet). Het doel van dit onderzoek was om de mogelijkheden in kaart te brengen waarmee 
risicocommunicatie geïntensiveerd, verbeterd en realistischer gemaakt kan worden. Zeker op 
internet is daar een wereld te winnen, want aldaar gedraagt de overheid zich nog steeds als 
een klassieke zender en laat ze zich door twitteraars, facebookers en bloggers de loef 
afsteken.  
 
In hoofdstuk 7 zijn daarom praktische aansporingen gedaan, die moeten leiden tot een 
directe, sociale en begrijpelijke informatie-uitwisseling. Risicodiscussie in plaats van 
risicocommunicatie. Daarin wordt ook onderscheid gemaakt tussen risico- en crisissituaties. 
Toch is het verstandig om de materie nog eens van een afstandje te bekijken om vanuit die 
beschouwing tot algemenere aanbevelingen te komen. Risicocommunicatie omvat namelijk 
zo veel domeinen (milieu, geneeskunde, psychologie, sociologie) dat een smalle blik op 
internettechnieken de beleidsmaker en bestuurder niet zal bedienen. Daarom een lijst 
aanbevelingen van een meer beschouwelijk karakter: 
 

x Gemeentelijke ambtenaren die nauw bij een risicovolle situatie of crisis betrokken 
zijn, alsmede deskundigen, moeten actief op zoek gaan naar burgers die op internet 
hun zorgen uiten of op eigen houtje informatie geven over de toestand van het milieu 
en de effecten op de gezondheid. Probeer het risicobeeld met argumenten 
realistischer te maken en wees eerlijk over onzekerheden, zoals het 
gezondheidsverlies door UMTS-straling. Internet maakt het mogelijk om op een 
informele en onderhoudende manier met betrokken burgers in discussie te treden. 
Het zijn deze burgers die de media van informatie voorzien en een misstand achteraf 
kunnen opblazen of nuanceren. Zie paragraaf 6.2 voor een uitleg over de 
beschikbare internettoepassingen en paragraaf 6.1 voor sites waarbij overheden en 
burgers in nauw contact staan. Dit is belangrijk omdat gevoelens van onveiligheid 
misschien niet altijd legitiem zijn, maar wel echt. 
 
  

x Beleidsmakers moeten ervoor waken dat risicocommunicatie geen reactie op 
incidenten wordt. Dit heeft na de Vuurwerkramp geleid tot onevenredig veel aandacht 
voor explosiegevaar. Goede risicocommunicatie plaatst de risico‟s in proporties. 
Communicatiemedewerkers moeten de grote van de risico‟s dus inzichtelijk maken; 
laten zien dat particulier gedrag (zoals roken, slecht eten, weinig bewegen en slecht 
ventileren) tot wel duizenden keren schadelijker is dan het inademen van lucht in een 
druk stadscentrum. Ambtenaren (specialistische of communicatiemedewerkers) 
zouden met bloggers, facebookers en twitteraars die het beleid in twijfel trekken, 
misstanden signaleren of situaties overdrijven in contact kunnen treden. Indien dat 
om politieke redenen niet kan, dan zit je als overheid fout. Die gedachte zal leiden tot 
beter bestuur en betere handhaving.  
  

x Bestuurders moeten achter hun beslissingen staan en die beslissingen kunnen 
motiveren. Zeker als het gaat om de toewijzing van een locatie aan industrieel bedrijf. 
Een overheid die open staat voor geluiden uit de internetgemeenschap en welwillend 
klagende (ook onredelijke) burgers tegemoet treedt zal de angel uit verhitte 
bewonersdiscussies kunnen halen en in sommige gevallen zelfs begrip krijgen voor 
industriële activiteiten met een verhoogd risico. Op die manier kan de overheid een 
leger aan particuliere handhavers bijschrijven: ogen en oren van de samenleving, die 
eerder bij een ontvankelijke en invoelende overheid hun verhaal zullen doen dan bij 
een star, formeel staatslichaam.  
 

x De afdeling Communicatie van de gemeente moet afstappen van het zender-
ontvanger-model en zich mengen in sociale netwerken op internet. In het huidige 
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internettijdperk zijn burgers en media (de krant komt immers niet enkel meer de 
volgende dag, maar verschijnt direct op internet) de zenders. Tijdens en na een crisis 
worden dus alle registers opengetrokken. Niet door de overheid, maar door media en 
burgers. Dat zet de overheid binnen een kwartier op achterstand in de 
informatieverstrekking en drukt haar in een defensieve houding. Met de huidige 
communicatiestrategie kan ze slechts vermoedens bevestigen en als het even kan 
geruchten ontkrachten. Dat is zonde: juist hier is een assertieve overheid nodig, die 
alom aanwezig is in discussies op internet en bronnen openbaart. Een misstand 
aangereikt door een ambtenaar zal immers met minder verontwaardiging 
aangenomen worden dan één die door een klokkenluider boven water komt. Als de 
overheid onheilspelende informatie heeft, kan ze het beter zelf brengen. De reactie is 
dan gematigder omdat de burger weet dat de overheid ervan op de hoogte is en er 
mee bezig is. Een voorbeeld: bij de brand in Valkenswaard meldden de media dat er 
vuurwerk opgeslagen lag in een brandende bouwmarkt. En dat het om een 
vergunning van 7000 kilogram ging. De brandweer was hier al eerder van op de 
hoogte en wist ook dat er slechts 200 kilogram opgeslagen lag en dat er bovendien 
een werkende sprinklerinstallatie aanwezig was. Als de overheid al direct had gemeld 
dat er sprake van vuurwerk is, had ze de paniek op internet in de kiem kunnen 
smoren met vervolgberichten. Nu moest ze de paniek bestrijden met bagatelliserende 
berichten. Juist in crisissituatie is openheid dus van belang, zeker als het aannemelijk 
is dat de informatie via andere, niet controleerbare wegen naar buiten kan komen. 
 

x De overheid heeft de formele plicht om burgers te beschermen tegen 
omgevingsrisico‟s, maar moet eerlijk zijn over de utopie van die opdracht. Ze doet er 
daarom goed aan om in maatschappelijke discussies de praktische 
verantwoordelijkheid ook te leggen bij bedrijven en oplettende burgers. Zij weten met 
zijn allen meer dan een handhaver die driehonderd bedrijven onder zijn hoede heeft. 
Bloggen over handhavingsacties en het opzetten van discussies met bewoners 
brengt de samenleving het besef bij dat zij de risico‟s veroorzaken. En dat de 
overheid afhankelijk is van hun informatie, die wil toetsen en bereid is om op te 
treden waar de wet of het vertrouwen van de bevolking in het geding is. Het is al 
eerder gezegd: risicocommunicatie kan beter plaatsmaken voor risicodiscussie.  
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BIJLAGE I: REGISTRATIE MILIEUGERELATEERDE 
GEZONDHEIDSKLACHTEN 

De relatie tussen gezondheid en milieu is een ingewikkelde. Zelden is met honderd procent 
zekerheid te stellen dat een klacht verband houdt met een milieufactor. Misschien is dat ook 
de reden dat gezondheidsklachten, waarvan het vermoeden bestaat dat ze met het milieu te 
maken hebben, niet goed geregistreerd worden. 
 
Een organisatie die daar al vanaf 1994 verandering in wil brengen is de stichting Meldpunten 
Netwerk Gezondheid en Milieu (MNGM). Een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich ten 
doel heeft gesteld om de relatie tussen gezondheid en milieufactoren helder te krijgen. Naast 
registratie van milieugerelateerde gezondheidsklachten ondersteunt het MNGM ook melders 
en lokale actiegroepen met kennis en advies61. 
 
De stichting heeft ondervonden dat communicatie met burgers doorgaans niet goed verloopt. 
Regelmatig wordt een klacht slechts doorgegeven aan de betreffende afdeling van een 
instantie zonder dat er terugkoppeling richting burger plaatsvindt. Politici en 
voorlichtingsmensen zijn meestal publieksvriendelijk, maar hebben niet de macht de situatie 
op de werkvloer bij overheden (vergunningverlening / handhaving) snel en sterk te 
beïnvloeden. Vaak worden verwachtingen gewekt die niet waargemaakt worden62. 
 
Hoewel de MNGM uit slechts zes betaalde krachten en ongeveer twintig vrijwilligers bestaat, 
in verschijning geen gezaghebbende instantie lijkt – maar meer één van idealen -, worden de 
verzamelde gegevens toch als bruikbaar en waardevol gezien door journalisten, 
onderzoeksinstellingen, overheden en themagroepen. Niet zelden worden cijfers uit rapporten 
van het MNGM als bron aangehaald in rapporten van toonaangevende instanties als het 
RIVM en de Gezondheidsraad. Dat terwijl er slechts vijf klachten per week (260 per jaar) 
binnenkomen via een eigen centrale meldtelefoon, een formulier op internet en formulieren 
per post. De meeste meldingen komen binnen via de centrale meldtelefoon die door 
vrijwilligers door het hele land bemenst wordt. Melders vinden hen via gemeentegidsen, 
doorverwijzing van andere instanties of naar aanleiding van artikelen of programma‟s in de 
media. 
 
De meeste meldingen betreffen reacties op chemische stoffen en geuren en op 
elektromagnetische velden. De gegevens worden gecodeerd en anoniem opgeslagen in een 
landelijke databank. Via dit codesysteem kan het MNGM alle gegevens op onderwerp 
sorteren. 
 
Ook registreert de stichting binnengekomen vragen, welke veelal de klachten / meldingen 
overlappen. Het MNGM registreert deze vragen om kennis binnen het netwerk beter 
toegankelijk te maken voor medewerkers en mogelijk in de toekomst ook voor anderen, 
buiten het netwerk. In onderstaande diagram zijn de binnengekomen vragen kwantitatief 
gerubriceerd naar thema. 
 

                                                 
61 'Flyer met informatie over Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu' (2005; flyer), Meldpunten Netwerk 
Gezondheid en Milieu (MNGM), Bunnik 
62 Reus, J. (2003; rapport), 'Jaarverslag 2003', Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu (MNGM), Bunnik 



 75 

 
Figuur: Vragenregistratie van het MNMG 
 
Het MNMG is in de loop der tijd niet alleen als gegevensleverancier gaan fungeren, maar ook 
als kennisinstituut en onderwerp van studie. Zo ontwikkelde de stichting voor het RIVM 
milieucodes ten behoeve van uniforme registratie door de GGD en participeerde ze in de 
commissie Beoordelingskader GSM63. Het TNO fysisch en elektronisch laboratorium in Den 
Haag rekruteerde in 2003 zelfs proefpersonen uit de honderden mensen die zich de 
afgelopen jaren hadden gemeld bij de MNGM met klachten die zij toeschrijven aan 
elektromagnetische velden in hun leefomgeving64. De onderzoekers stelden vast dat UMTS-
straling in dezelfde lage dosis als waaraan mensen in de nabije toekomst op straat en in huis 
blootstaan, het welbevinden kan beïnvloeden. De controlegroep bestond uit mensen die geen 
problemen zeiden te ondervinden van elektromagnetische velden. 
 
Onafhankelijkheid 
 
Dat de stichting slechts in subsidie gelieerd is aan de overheid, maakt de MNGM een tamelijk 
onafhankelijk instantie. Dat is belangrijk, zo stelt ook het Verwey-Jonker Instituut in haar 
rapport 'Bewonersgroepen versterkt'. Want als burgers met hun vragen over 
gezondheidsklachten bij een GGD, gemeente of Provincie aankloppen, hebben zij het gevoel 
afgewimpeld te worden met antwoorden die passen in het vastgestelde beleid of 
bestemmingsplan. Het maatschappelijk belang van een verontreinigende bron – zoals een 
snelweg of UMTS-antenne – kleurt het antwoord van de voorlichter op de vraag wat de 
schade voor de gezondheid zou kunnen zijn. Beschikbare informatie is gekleurd in het belang 
van belanghebbenden65. 
 
Registratie 
 
In Nederland bestaan verschillende meldpunten waar burgers terechtkunnen voor het melden 
van een milieuklacht, bijvoorbeeld: GGD-en, de gemeentelijke Milieudienst, de provinciale 
                                                 
63 Fast, T., Bruggen, M. van (2004; rapport), 'Beoordelingskader Gezondheid en Milieu: GSM-basisstations, 
Legionella, radon, fijn stof en geluid door wegverkeer', Fast Advies i.o.v. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM), Utrecht 
64 Hengel, W. van e.a. (14 oktober 2003), 'Duizelig door umts-straling - TNO-onderzoek werpt nieuw licht op 
mogelijke effecten van elektromagnetische velden', Reformatorisch Dagblad 
65 Broenink, N. e.a. (december 2003), 'Bewonersgroepen versterkt - Een verkenning van de 
ondersteuningsmogelijkheden voor bewonersgroepen rond gezondheid en milieu', Verwey-Jonker Instituut, Utrecht 
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Klachtentelefoon en natuurlijk het hiervoor beschreven MNMG. Er is geen sprake van 
uniforme registratie, soms zelfs niet binnen de diensten. Zo zijn binnen de GGD-en - de 
instanties die zich met name richten op gezondheidsklachten - 27 verschillende 
registratieformulieren in gebruik. Slechts 28 procent van de GGD-en registreert de klachten 
digitaal. En voor die registratie worden vervolgens weer verschillende software pakketten 
gebruikt (Excel, Acces, Foxpro), wat samenvoegen en accuraat vergelijken van data 
bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt66. 
 
Bij alle GGD-en is het RIVM nagegaan of er draagvlak bestaat voor een nationale 
inventarisatie van milieugerelateerde gezondheidsklachten die zij registreren. Een ruime 
meerderheid - 80 procent - van de GGD-en vindt het beschikbaar zijn van landelijke 
gegevens over milieugerelateerde gezondheidsklachten nuttig.  
 
Een groot deel van de GGD-en (85 procent) is bereid mee te werken aan een landelijke 
inventarisatie van milieugezondheidsklachten. Een derde hiervan gaf aan dat de bijbehorende 
tijdsinvestering of het gebruiksgemak een belangrijke determinant voor deelname zou zijn. 
Het RIVM acht het mogelijk een landelijke dataset met informatie over milieugerelateerde 
gezondheidsklachten op te zetten. Het Rijksinstituut heeft een conceptregistratieformulier 
opgesteld t.b.v. uniforme, landelijke inventarisatie van milieugerelateerde 
gezondheidsklachten. 
 
Belgisch registratiesysteem 
 
In België is onder regie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap door de afdeling 
Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (AMINAL) een uniform en centraal milieuklachtensysteem 
ontwikkeld. Dit zogeheten MKROS (MilieuKlachten Registratie- en OpvolgingSysteem) is een 
internettoepassing die milieuambtenaren, politiediensten, milieu-inspecteurs, natuurwachters, 
boswachters, brandweer, gezondheidsinspecteurs en andere diensten met toezichthoudende 
bevoegdheid toelaten om milieuklachten via internet in een centrale databank in te brengen 
en op te vragen. 
 
Met het centraal verzamelen van milieuklachten streeft de Vlaamse regering naar een betere 
onderbouwing van het hinderbeleid. Daarnaast maakt het instrument het mogelijk om 
inzichten te verwerven in aspecten van hinderbeleving in een bepaalde regio en biedt het een 
gestructureerd kanaal aan toezichthoudende overheden om individuele of collectieve 
meningen over de lokale milieusituatie te registreren en te volgen. Via MKROS wordt 
netwerkvorming dus gestimuleerd tussen alle diensten waar milieuklachten binnenkomen67. 
 
In het Provinciaal milieujaarprogramma 2004 van de provincie Antwerpen wordt expliciet 
gesteld dat het MKROS ten doel heeft de ontwikkeling van de problematiek van geluids-, geur 
en lichthinder te monitoren, met als uitgangspunt de hinder effectief aan te pakken68. 
Registratie van milieuhinder werkt hier dus direct door in het beleid. Het MKROS werd sinds 
het najaar van 2004 beschikbaar gesteld voor gemeenten en provincies die dit wensen. 
Inmiddels hebben honderden Belgische gemeenten het systeem in gebruik. 
 
Burgers kunnen zelf geen klachten invoeren. Voor de registratie van een milieuklacht kunnen 
zij terecht bij de Belgische gemeentelijke meldpunten voor hinderklachten. De milieuafdeling 
van de gemeente bepaalt dan of de klacht geregistreerd kan worden in het MKROS.  
 
Ook zijn er provinciale meldpunten. Het Vlaams-Brabantse provinciale meldpunt voor 
hinderklachten voert de volgende klachten in MKROS in: 
 

1) Klachten over een probleem van geluids-, geur-, stof-, roet- of lichthinder, speciaal de 
hinderklachten met een gemeentegrensoverschrijdend karakter. 

                                                 
66 Dusseldorp, A. e.a. (2002; rapport) 'Draagvlak voor landelijke inventarisatie van milieugerelateerde 
gezondheidsklachten bij GGD-en. Wenselijkheid en haalbaarheid.', Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), Bilthoven 
67 Broeck, G. van e.a. (mei 2003; nieuwsbrief), 'Nieuwsbrief Milieuklachten registratie- en opvolgingssysteem 
(MKROS)', afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, België 
68 'Provinciaal milieujaarprogramma 2004' (2003; rapport), provincie Antwerpen, Antwerpen, België 
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2) Hinderklachten gerelateerd aan een milieuvergunningsplichtige inrichting of activiteit. 

 
3) Klachten waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden 

aangetast. 
 
 
Het systeem is tamelijk breed opgezet. Voorbeelden van klachten die ingevoerd kunnen 
worden zijn geluidsoverlast van een fabriek of een stankwolk die uit een industriezone 
opstijgt. Andere klachten, bijvoorbeeld over bodem- of waterverontreiniging, waarbij geen 
vermoeden bestaat dat de gezondheid van de mens kan worden aangetast, kunnen optioneel 
in het MKROS ingevoerd worden. Overheidsdiensten die dit willen kunnen alle soorten 
milieuklachten invoeren, dus ook klachten over takken die te laag hangen over een voetpad 
of over een gracht die niet onderhouden wordt en wateroverlast veroorzaakt69. 
 
Het MKROS is nog niet bij iedere gemeente operationeel, maar het ziet er naar uit dat dit 
systeem de Vlaamse standaard wordt voor milieuklachtenregistratie en als instrument direct 
het milieubeleid kan beïnvloeden. 
 
Burgerinitiatief: StopUMTS.nl 
 
Uit het vragenregister van het MNGM blijkt dat de meest gestelde vragen die binnenkwamen 
bij het meldpunt gaan over elektromagnetische straling. Ook de tabel van de GGD - 
behandeld in hoofdstuk 2 van dit rapport - wees uit dat over straling een sterk gevoel van 
onveiligheid uitgaat. De website www.StopUMTS.nl belichaamt dit gevoel van onveiligheid. 
StopUMTS.nl biedt een kritische kijk op de gezondheidsaspecten van mobiele 
communicatiemiddelen als GSM en UMTS. Mensen die hun klachten toeschrijven aan de 
UMTS/GSM-straling kunnen er via een forum over praten, terwijl een fanatieke burger - 
Etwald Goes genaamd - de site actueel houdt met artikelen, onderzoeksverslagen, een 
rubriek „veel-gestelde-vragen‟ en folders. Ook maakt de beheerder briefwisselingen 
openbaar, waarin hij namens zijn bezoekers spreekt. Het zijn brieven naar de 
Gezondheidsraad, politieke partijen, politici, telecomproviders en patiëntenverenigingen. 
Plagend houdt Goes een overzicht bij waarin de „reactietijd‟ van instanties wordt bijgehouden. 
Indien er wel een reactie komt wordt de brief prominent op de site gezet. De boodschap van 
de site is duidelijk: “Neem ons serieus, doe vervolgonderzoek!” 
 
Wat er uit springt zijn de persoonlijke ervaringen van mensen die zeggen last te ondervinden 
van straling. Er is sprake van een scala aan gezondheidsklachten bij mensen die op het dak 
van hun flat een zendmast hebben staan, variërend van hoofdpijn tot depressie. De site roept 
zo af en toe ook op tot actie. In mei 2005 mobiliseerde StopUMTS.nl verontruste „slachtoffers‟ 
voor een demonstratie. 
 
Risicocommunicatie vanuit de basis 
 
StopUMTS.nl ziet er professioneel uit, zo viel ook mediasocioloog Peter Vasterman op. Hij is 
een autoriteit op het gebied van berichtgeving over crisis, schandalen, rampen en risico‟s. In 
het maandblad van het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) van het 
ministerie van BZK zei hij hierover het volgende: “StopUMTS.nl is een mooi voorbeeld van 
moderne risicocommunicatie, alleen nu niet vanuit de overheid maar vanuit de basis. Internet 
verschaft iedereen de middelen om daarover te communiceren en contacten met lotgenoten 
op te bouwen, want daar is internet ook heel geschikt voor met al die discussiefora.”70 Internet 
kan een belangrijke rol spelen bij de mobilisatie van maatschappelijk verzet, redeneert 
Vasterman. 

                                                 
69 'Leven & Wonen in Vlaams-Brabant: Hinder - Milieuklachten' (2005-2007; internetpagina), Vlaamsbrabant.be, 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant, Leuven, België 
70 Vasterman, P. (24 mei 2005; essay), 'Risico- en crisiscommunicatie: oude valkuilen, nieuwe dilemma's', 
Nieuwsbrief Crisisbeheersing, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag 
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BIJLAGE II: PILOT LOKALE INDUSTRIE EN DE EXTRA KANS OP 
KANKER 

Risicokaarten voor calamiteiten met gevaarlijke stoffen zijn er al, maar burgers hebben niet 
tot nauwelijks inzicht in de milieugevaren die hen permanent bedreigen. Dat was voor Eric 
van Kaathoven van de Gelderse Milieufederatie reden om de pilot Rechtomteweten.nl te 
starten. Zijn risicokaart bracht het extra risico op kanker ten gevolge van lokale industrie in 
beeld. In deze bijlage wordt het unieke project onder de loep genomen en verslag gedaan 
van het gesprek met Van Kaathoven. “Nu moet de Rijksoverheid dit initiatief oppakken als 
landelijk project. Tot op heden is dat niet gebeurd.”71  
 
Anno 2010 ook nog niet; de overheidssite Risicokaart.nl communiceert geen kankerrisico‟s. 
En daarom is het nuttig die zes jaar oude initiatief alsnog aan te halen. Nu kan gezegd 
worden dat de ambitie van Rechtomteweten.nl voor de overheid een brug te ver is. Het 
gesprek met Eric van Kaathoven vond plaats in 2006 – de uitspraken zijn dus gedateerd, 
maar bieden wel inzicht in de ontwikkelingsstadia van risicokaarten. 
 
Op 29 februari 2004 werd Rechtomteweten.nl gelanceerd. Het was de eerste keer dat alle 
belangrijke bedrijven in een gebied op een site staan en de uitstoot van alle schoorstenen bij 
elkaar is opgeteld en vertaald naar de gevolgen voor mensen daar waar ze wonen. De site 
diende als proefproject om aan te tonen dat milieu-informatie niet alleen openbaar, maar ook 
toegankelijk gemaakt kan worden. En bovenal, inzichtelijk. Rechtomteweten.nl kwam op 
nummer 66 binnen in de Internet100.nl van 6 maart 200472. Internet100.nl heeft een panel dat 
wekelijks beoordeelt welke sites er toe doen in Nederland. Het panel noemde 
Rechtomteweten.nl een nobel initiatief. 
 

 
Logo Rechtomteweten.nl 
 
Burgers zijn geïnteresseerd 
 
”Hoewel niet meer „up to date‟, blijft de site online om anderen te inspireren. Op naar recht om 
beter te weten”, melden de initiatiefnemers sinds de afsluiting van de pilot op 19 juli 2004 op 
de site73. In de eerste 137 dagen is de site 74.000 keer aangeklikt, wat neerkomt op 540 
bezoeken per dag. Voor een niet landsdekkende website over milieugegevens, die zich richt 
op slechts één thema, mag dat een groot succes heten. Burgers zijn blijkbaar geïnteresseerd 
in de risico‟s van hun lokale leefomgeving. De proefsite opende dan ook met de melding: 
“Welkom bij Rechtomteweten.nl. U heeft het recht om te weten welke bedrijven zich in uw 
omgeving bevinden en welke gezondheidsrisico's u daardoor loopt.” 
 
Lijstje van meest risicovolle bedrijven 
 
Bedrijven worden minder aangenaam verwelkomd. De meest vervuilende bedrijven prijken op 
een lijstje. Zo lezen we dat Shin-Etsu BV, een PVC fabrikant in Botlek, met stip op nummer 1 
staat. Het bedrijf is verantwoordelijk voor 39 procent van het kankerrisico door industrie in de 
regio Rijnmond. Shell Nederland Chemie BV in Pernis wordt iets minder aan de schandpaal 
genageld, het chemieconcern levert slechts een bijdrage van 17 procent aan het extra risico 
op kanker. Geen reden om in de handen te klappen, want Shin-Etsu BV blijkt een 
dochteronderneming van Shell zijn. Eigenlijk is Shell dus verantwoordelijk voor 56 procent 
van het extra risico op kanker in de regio Rijnmond. 
 
De buurman van de PVC-fabriek 
                                                 
71 Interview met Eric van Kaathoven, projectleider Gelderse Milieufederatie (mei 2005) 
72 'Onafhankelijke Internet Hitlijst - Uitslag internetpeiling surfgedrag 8.000 internetters en 450 panelleden' (6 maart 
2004; internetpagina), Internet100.nl 
73 'Recht om te weten - gezondheidsrisico's Rijnmond, IJmond, Nijmegen/Beuningen in kaart' (19 juli 2004; 
internetpagina), Rechtomteweten.nl, provinciale Milieufederaties, Stichting Natuur en Milieu, Utrecht 
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Nu eens kijken of het nou echt wel zo dramatisch is als het lijkt. Om een beetje een worst-
case scenario te simuleren, nemen we als voorbeeld de buren van Shin-Etsu BV, volgens de 
Gouden Gids gevestigd op de Welplaatweg 12. Dus, wat is voor deze bewoners van de 
Welplaatweg - aangenomen ze op die plek permanent verblijven - de extra kans per jaar om 
kanker te krijgen? 
 

 
Effectcontouren voor extra risico op kanker ten gevolge van uitstoot van industrie in de Regio 
Rijnmond 
 
De postcode van de Welplaatweg in Botlek is 3197 KS. Vullen we dat in op 
Rechtomteweten.nl, dan krijgen we de melding: “Het jaarlijks kankerrisico veroorzaakt door 
de onderzochte bedrijven bedraagt voor het door u geselecteerde postcodegebied 0 tot 2 op 
de 10 miljoen mensen.” Te bedenken dat in dit antwoord ook Shell en een aromatische 
koolwaterstof fabriek van Exxon zijn meegenomen, valt het risico reuze mee. 
 
Worst-case ligt 20 procent onder de norm 
 
Het is zelfs ver onder de norm. Wettelijk mag de concentratie in de lucht overeenkomen met 
een jaarlijks kankerrisico van 1 op de miljoen74. Het antwoord is vergezeld met een kaartje, 
waarin de risicocontouren ingetekend zijn. Het zijn gekleurde kringen, die een oplopend risico 
vertegenwoordigen van 1 op de 10 miljoen tot en met 9 op de 10 miljoen. In de meest 
donkere kring, daar waar de fabriek van Exxon staat, is er een plaatsgebonden risico van 7 
tot 8 op de 10 miljoen per jaar om kanker te krijgen, ofwel het risico ligt daar nog 20 procent 
onder de wettelijke norm. 
 
Gegevensverzameling 
 
Hoe zijn de risico's berekend? Uit de database van de Emissieregistratie zijn voor ieder 
bedrijf gegevens gehaald over de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht en water voor het 
jaar 1998. 1998 is het meest recente jaar waarvoor de database relatief gedetailleerd en 
compleet is. Onder de Emissieregistratie wordt verstaan het geheel van activiteiten gericht op 
het verzamelen, het bewerken en het presenteren van emissiegegevens van alle industriële 

                                                 
74 Zeilmaker, M.J. e.a. (februari 2000; rapport), 'Cancer risk assessment of azo dyes and aromatic amines from tattoo 
bands, folders of paper, toys, bed clothes, watch straps and ink', Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), Bilthoven 
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en niet-industriële bronnen in Nederland, met name ten aanzien van water, lucht, bodem en 
afval. Deze gegevens zijn opgeslagen in een databank, het registratiesysteem. Dit systeem is 
eigendom van het Ministerie van VROM en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat75. 
 
Meer actuele gegevens over de uitstoot van geselecteerde bedrijven hebben de Provinciale 
Milieufederaties gehaald uit milieuvergunningen, controleverslagen, meetrapporten, 
milieujaarverslagen en andere openbare rapporten. Telkens zijn de meest actuele getallen 
gekozen, maar in het geval dat het verschil tussen het hoogste en laagste getal meer dan een 
factor twee bedroeg, kozen de Milieufederaties voor het hoogste getal. 
 
In 'de 10 lessen' die de initiatiefnemers van Rechtomteweten.nl trokken uit de pilot, wordt dit 
probleem benadrukt. “Gegevens zijn vaak niet onderling goed te vergelijken, gedateerd of 
onvolledig.” Volgens Van Kaathoven is dit een probleem dat opgelost moet worden, voordat 
er betrouwbare risicokaarten gemaakt kunnen worden. “Met het Verdrag van Aarhus werkt 
elke gemeente en Provincie nog steeds op zijn eigen manier. Centrale leiding en protocollen 
zouden essentieel zijn.”  
 
Gegevenscontrole 
 
De cijfers die de Milieufederaties in de ontwikkelingsfase boven tafel kregen zijn in een tabel 
gezet en voor controle naar betrokken overheden gestuurd. De voorgestelde wijzigingen zijn 
door de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen op relevantie 
beoordeeld76. De door de overheid gecontroleerde gegevens zijn vervolgens naar de 
betrokken bedrijven gestuurd. Indien door een bedrijf een ander getal werd aangeleverd is 
gevraagd om dit te beargumenteren, bijvoorbeeld aan de hand van meetrapporten of 
bedrijfsaanpassingen. Ook deze voorgestelde wijzigingen zijn door de afdeling Milieukunde 
van de Radboud Universiteit op relevantie beoordeeld. 
 
Risicoberekening 
 
Daarna is berekend wat het jaarlijks gemiddelde aan kankerverwekkende stoffen in de 
buitenlucht is als gevolg van de uitstoot door de onderzochte bedrijven. Deze gemiddelde 
hoeveelheid in de buitenlucht werd afgezet tegen de norm die staat voor een vast risico op 
kanker van 1 op de miljoen. Zo mag er bijvoorbeeld maximaal 11,7 microgram benzeen per 
kubieke meter lucht zijn, om het risico van 1 jaarlijks kankergeval op de miljoen mensen niet 
te overschrijden77. Is de concentratie in de lucht 3 microgram, dan kan deze norm voor het 
jaarlijks kankerrisico toch overschreden worden als er nog andere kankerverwekkende stoffen 
in de lucht zijn. De Milieufederaties hebben gerekend met normen voor twintig 
kankerverwekkende stoffen. 
 
Betrouwbaarheid 
 
De kans op kanker als gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen wordt uitgedrukt in een 
getal, bijvoorbeeld een kankerrisico van één op de miljoen per jaar. Dit getal is berekend op 
basis van de huidige stand der wetenschap. Rechtomteweten.nl vermeldt keurig de 
onzekerheden die spelen bij de risicoberekening. “Onze kennis van de uitstoot, verspreiding 
en effecten van kankerverwekkende stoffen is echter onvolledig. We weten bijvoorbeeld niet 
zeker welke en hoeveel kankerverwekkende stoffen uit de schoorsteen van een bedrijf komen 
en of deze stoffen ook bij zeer lage concentraties kanker veroorzaken. Om toch een getal te 
kunnen berekenen doen wetenschappers aannames. Dergelijke aannames zijn per definitie 
onzeker. Dit betekent dat het risico in werkelijkheid lager of hoger kan zijn dan het risico dat 
de wetenschappers berekenen.” 

                                                 
75 Huisman, I. e.a. (2 mei 2001; rapport), 'Emissieregistratie: het proces van ontwikkelen en invoeren van de 
registratie', CMG Public Sector B.V. Divisie Management Consultancy, Den Haag 
76 Ragas, A.M.J. e.a. (2004; rapport), 'Wetenschappelijke onderbouwing van het pilot project Rechtomteweten.nl - 
Verslagen Milieukunde nr. 255', Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen 
77 'Normen en grenswaarden' (26 Mei 2005; overzicht), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
Bilthoven 
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Rechtomteweten.nl is zeer gespecificeerd over de emissies van bedrijven 
 
Openbaarheid milieu-informatie 
 
Van Kaathoven is kritisch in de evaluatie van zijn project. Zo geeft hij toe dat de 
risicoberekening "omstreden" is, "door het unieke feit dat de site het extra risico op kanker 
berekent". Verder valt in de 'tien lessen' te lezen dat gegevens moeilijk boven tafel zijn te 
krijgen, "dat zal hopelijk verbeteren in verband met de inspanningen om te voldoen aan het 
Verdrag van Aarhus". 
 
Gebrek informatie leidt tot meer onrust dan verstrekken ervan 
 
In de evaluatie wordt opgemerkt dat gebrek aan informatie tot meer onrust leidt dan het 
verstrekken ervan. "De burger is volwassen genoeg gebleken om met alle daarvoor geboden 
kaders de geboden informatie op waarde te schatten. Enige vorm van paniek of onrust is niet 
ontstaan, in een aantal gevallen is deze zelfs kleiner geworden. Een schoorsteen waar 
mensen niet van weten wat eruit komt blijkt een stuk enger dan één waar we het wel van 
weten en de risico's gewoon op een website kunnen nalezen." 
 
Communiceren van onzekerheden 
 
De Milieufederaties stellen in de evaluatie vast dat Rechtomteweten.nl heeft aangetoond dat 
het heel goed mogelijk is om ondanks de aannames een verantwoord beeld te schetsen. "Het 
is wel van groot belang om alle gemaakte keuzes en aannames te verantwoorden zoals ook 
op rechtomteweten.nl gebeurt. Het zou goed zijn om een schatting te maken van de totale 
onzekerheid en deze aan de site toe te voegen. Zorgvuldigheid is van groot belang. Daarom 
zijn de cijfers voor publicatie aan diverse partijen voorgelegd. Deze stap is noodzakelijk." 
 
Nederland geen koploper 
 
Van Kaathoven wijst erop dat naar aanleiding van Rechtomteweten.nl PvdA en D66 hebben 
gepleit voor een centrale rol voor het Rijk om de pilot door te zetten. Nederland is geen 
koploper in online milieucommunicatie. Onze zuiderburen, de Belgen, hebben het 
daarentegen beter voor elkaar. België staat bekend om zijn geo-loketten. Dat in Nederland 
“niemand het voortouw heeft genomen”, wijst Van Kaathoven als reden aan. Hij merkt op dat 
zoiets lastig is in de huidige bestuurlijke verhoudingen. “Bovendien”, zegt Van Kaathoven, 
“het onderwerp werd nooit zo belangrijk gevonden. Pas na Enschede kwamen er 
risicokaarten op internet.” Ook van onze oosterburen kunnen we wat leren, zo zijn in 
Duitsland websites die de actuele uitstoot van afvalverbrandingsinstallaties laten zien. 
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Overheden pakken het te langzaam op 
 
De betrokken partijen zijn niet meer actief bezig met Rechtomteweten.nl. In de „tien lessen‟, 
getrokken uit de evaluatie, namen de initiatiefnemers duidelijk stelling: de Rijksoverheid moet 
Rechtomteweten oppakken als landelijk project. Tot op heden is dat niet gebeurd, hoewel de 
kamerleden Samsom (PvdA) en Van der Ham (D66) daartoe wel politiek actie hebben 
ondernomen. Over de houding van het kabinet, zegt Van Kaathoven: “De overheden pakken 
het wel op, maar heel langzaam. Wij zijn daar niet tevreden over.” Toch lijkt zijn project niet 
voor niets te zijn geweest. De initiatiefnemers worden vaak naar hun ervaringen gevraagd 
door vakbladen. Ook overheden tonen belangstelling, vaak gaat het dan om een uitnodiging 
voor een congres over Aarhus. 
 
Verkeer, UMTS en open haarden 
 
Over de toekomst van risicokaarten op het gebied van milieu en gezondheid, heeft Van 
Kaathoven wel wat ideeën. “De lacune zit hem nog steeds het meest in de informatie over de 
directe leefomgeving. Met name verkeer zou interessant zijn, omdat dat de meeste effecten 
heeft. Bovendien zijn er daarvoor zowel modellen als telgegevens. Dus een soort 
Rechtomteweten.nl, maar dan met verkeer. Dat zou ik heel interessant vinden.” Van 
Kaathoven denkt, als het om milieugezondheidscommunicatie gaat, ook aan risicokaarten 
met UMTS-palen en open haarden van huishoudens. Dat is tot op heden – juli 2010 – nog 
niet het geval.  
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BIJLAGE III: INTERVIEW MET INITIATIEFNEMER 
VERBETERDEBUURT.NL 

Vergeet de strooiwagen bij ijzel altijd uw straat? Bent u de hangjongeren in uw portiek 
spuugzat? Bel, schrijf of e-mail dan niet meer de gemeente, maar meld uw klacht op 
Verbeterdebuurt.nl. Ook ideeën zijn welkom, bijvoorbeeld voor een bankje verderop. 
 
Door Steven de Jong, 23 december 2009 
 
De website is niet ontwikkeld door de overheid, maar door drie gewone burgers: Stijn van 
Balen (28), Rutger Docter (29) en Carl Lens (27). Zij hebben een bedrijf dat CreativeCrowds 
heet en hebben de site ondergebracht in een stichting. 
 
Dronkaards 
 
Laten we eerst eens een kijkje nemen op de Google Map van de site. Op het buurtpleintje 
aan de Soembawastraat in het Amsterdamse stadsdeel Zeeburg heeft bewoner Mellouki 
Cadat last van “dronken mannen”. De dronkaards maken lawaai en gedragen zich vijandig. 
“Buurtbewoners en passanten voelen zich onveilig”, aldus Cadat. Gebiedscoördinator Lied 
Nolet van het stadsdeel reageerde op de klacht, die voor iedereen zichtbaar is op de site. “Ik 
word graag uitgenodigd door de bewonerscommissie om te kijken welke mogelijkheden we 
samen hebben om de overlast door alcoholisten aan te pakken.” 

 
Op 3 december won het 
drietal de eParticipatie Award 
2009, een prijs die in het leven 
is geroepen door Burgerlink, 
een projectteam van 
staatssecretaris Ank Bijleveld 
(CDA, Binnenlandse Zaken) 
dat de sociale cohesie en 
betrokkenheid bij publieke 
aangelegenheden moet 
stimuleren. 
 
“Met ondersteuning van het 
ministerie groeien we door”, 
zegt Carl Lens. “Ons 
businessmodel is gebaseerd 
op de bijdragen van 
gemeenten die aanvullende 
diensten van 

Verbeterdebuurt.nl willen, zoals het inbedden van de applicatie op de eigen website. De 
basisdienstverlening zal echter altijd gratis blijven.” 
 
Hondenpoep 
 
De klacht van bewoner Cadat is één van de 1.750 meldingen op Verbeterdebuurt.nl. Een 
website die al door 30.000 unieke bezoekers is bezocht. Het concept is simpel: prik een 
digitale punaise op de kaart en omschrijf je probleem of plan om de buurt „beter‟ te maken. 
 
Al 275 gemeenten hebben toegezegd de meldingen net zo serieus te nemen als een 
telefoontje of een brief. “Daar hoef je dus niet achteraan te bellen”, zegt Lens. “Als een burger 
een melding plaatst sturen we na verificatie van het e-mailadres een e-mail naar de 
gemeente met alle informatie over de melding: locatie, foto en omschrijving. De gemeente 
kan vervolgens via een link aangeven dat het probleem is opgelost. De melder verifieert dit en 
de rode punaise op Verbeterdebuurt.nl wordt een groen vlaggetje.” De categorie 
verkeersproblemen is erg populair, weet Lens. “Maar ook hondenpoep en hangjeugd.” 
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Glijbaantje 
 
Niet alleen klachten, ook ideeën zijn welkom. Die hebben een icoontje in de verschijning van 
een geel lampje. “Deze ideeën worden pas doorgestuurd als er tien mensen op hebben 
gestemd. Die werken dus eigenlijk als een petitie.” Een voorbeeld daarvan is het idee van 
Dirk de Bruijn om een speelplek in te richten op de Windvang in de gemeente Gilze en Rijen. 
“Eventueel een klein glijbaantje”, zo luidt zijn bescheiden wens. Zijn buurtgenoten hebben al 
zestien stemmen uitgebracht en de gemeente heeft daar inmiddels notie van genomen. 
 
Ook het idee voor een biologische markt in de Amsterdamse woonwijk IJburg is met dertien 
stemmen populair. Volgens bewoner Caroli Buitenhuis is het aanbod van biologische 
producten daar minimaal. “Er is dringend behoefte aan meer verantwoorde voeding; een 
echte kaasboer, een biologische slager en een natuurwinkel.” 
 
Vrijer bewegen 
 
Het is dus geen klaagmuur, concludeert Lens. “We willen graag een platform zijn waarop niet 
alleen gemeenten, maar ook burgers en commerciële organisaties hun bijdrage aan de buurt 
organiseren.” 
 
Wat drijft iemand om de klachtenregistratie van alle gemeenten op zich te nemen? “We 
hebben een grote passie voor burgerparticipatie”, verklaart Lens. “Daar krijgen we energie 
van.” Het is volgens hem helemaal niet zo vreemd dat dit initiatief van buiten de overheid 
komt. “Als maatschappelijke organisatie kunnen we ons veel vrijer bewegen dan een 
overheidsinstelling. We kunnen nu bottom-up ontwikkelen. We beginnen gewoon en kijken 
waar we tegenaan lopen, vervolgens verzinnen we een goede oplossing.” 
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BIJLAGE IV: STOPUMTS.NL EN DE RISICOBELEVING BIJ UMTS 

Actiegroepen weten steeds meer burgers te mobiliseren in hun strijd tegen de 
plaatsing van GSM- en UMTS-zendmasten. Terwijl de regering de telecomsector blijft 
steunen, zijn al vijftig gemeenten gezwicht voor bezorgde bewoners die 
gezondheidsklachten toeschrijven aan straling. 
 
Door Steven de Jong, 12 mei 2006 
 
Dit maakt de overheid tot een onbetrouwbare zakenpartner voor telecombedrijven die tevens 
tekortschiet in objectieve publieksvoorlichting. 
 

 ‘Nuchter omgaan met risico‟s’, zoals het RIVM in 2004 
adviseerde, blijkt in een slagveld van lobbyisten en activisten 
een onmogelijke opgave.  
 
Een CDA-Kamerlid werd door Vodafone ingepalmd met een 
gratis laptop en telefoonabonnement, gemeenten hebben 
hun voorlichting niet op orde; een enkeling verwijst bezorgde 
burgers zelfs door naar de telecomsector, actiegroepen 
voeden met succes het onveiligheidsgevoel, wethouders 
frustreren regeringsbeleid en gerenommeerde 
onderzoeksinstituten spreken elkaar tegen. 
 
Economisch en maatschappelijk belang 

 
Met de plaatsing van UMTS-zendmasten zijn grote maatschappelijke en economische 
belangen gemoeid. Iedereen wil bellen en belbedrijven willen daaraan verdienen. UMTS biedt 
namelijk een veel hogere transmissiesnelheid dan de oudere mobiele systemen GSM en 
GPRS. UMTS, ook wel de derde generatie voor mobiele netwerken genoemd, brengt internet, 
e-mail, het uitwisselen van foto‟s en video‟s en zelfs het voeren van een videoconference 
binnen handbereik voor de mobiele beller. De mobiele telefoons die nu op de markt komen, 
hebben deze functionaliteiten vaak standaard in zich. 
 
Het Nederlandse bedrijfsleven is er dus alles aan gelegen om heel Nederland gedekt te 
krijgen. Mobiele telefoons worden bij de meeste abonnementen namelijk „gratis‟ weggegeven. 
Niet het toestel, maar het dataverkeer genereert de omzet. 
 
Toen de overheid in 2001 de licentie voor de UMTS-frequentie voor miljarden euro‟s 
verkocht aan vijf ondernemingen, heeft zij toegezegd actief mee te werken aan de 
opbouw van het netwerk. In 2007, zo spraken overheid en telecombedrijven af, moet 70 
procent van Nederland gedekt zijn. De tijd begint te dringen, want op dit moment is er pas 
een dekking 50 procent. 
 
Ongerustheid over gezondheidsrisico’s 
 
In de aanloop van de veiling van de UMTS-frequentie had de overheid maar één belang: een 
zo hoog mogelijke opbrengst van de licentieverkoop. Achteraf blijkt dat de eurotekens 
diezelfde overheid verblind hebben voor de groeiende onrust onder de bevolking over de 
mogelijke gezondheidsrisico‟s die kleven aan de hoogfrequente elektromagnetische straling. 
Meer en meer mensen schreven hun gezondheidsklachten - zoals hoofdpijn, 
concentratieverlies, hartkloppingen, vermoeidheid, duizeligheid en slaapstoornissen – toe aan 
de aanwezigheid van een zendmast in hun woonomgeving. 
 
Geen wetenschappelijk bewijs 
 
Er verstreken twee jaren voordat de overheid deze onrust serieus begon te nemen. Het betrof 
immers a-specifieke klachten, die tal van lichamelijke en psychische oorzaken konden 
hebben. Onder druk van parlement en belangenverenigingen besloot de regering in 2003 
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toch onderzoek te doen. Ze gaf TNO opdracht de relatie tussen gezondheidsklachten en 
GSM- en UMTS-straling onder de loep te nemen. TNO rekruteerde daarop honderden 
proefpersonen uit de database van het Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu (MNGM): 
dit betrof mensen die de afgelopen jaren bij het meldpunt aangeklopt hadden met de 
veronderstelling dat hun gezondheidsklachten weleens te maken zouden kunnen hebben met 
elektromagnetische velden in hun leefomgeving78. De controlegroep bestond uit mensen die 
daar geen problemen van zeiden te ondervinden. 
 
TNO stelde vast dat UMTS-straling in dezelfde lage dosis als waaraan mensen in de nabije 
toekomst op straat en in huis blootstaan, het welbevinden kan beïnvloeden79. Kortom, de 
relatie tussen gezondheidsschade en GSM- en UMTS-straling was aangetoond. Niet een 
conclusie waar de overheid op zat te wachten, gezien haar verplichtingen aan belbedrijven. 
Een overheid die een licentie verkoopt en daarna intrekt omwille van de volksgezondheid, 
moet immers boeten voor dezelfde miljarden euro‟s die ze destijds de telecomsector in 
rekening heeft gebracht. Althans, het is aannemelijk dat advocaten deze eis dan op tafel 
leggen. 
 
Vervolgonderzoek was hiermee de enige strohalm waar de overheid zich nog aan kon 
vastklampen. Niet lang daarna, tot opluchting van de regering, ontkrachtte de 
Gezondheidsraad80 de conclusies van TNO. “De raad concludeert dat met dit onderzoek geen 
wetenschappelijk bewijs geleverd is dat GSM- en UMTS-signalen van basisstations voor 
mobiele telefonie inderdaad zulke klachten kunnen veroorzaken.” 
 
Op dit moment is er daarom geen hard wetenschappelijk bewijs voor een causale relatie 
tussen gezondheid en hoogfrequente elektromagnetische straling. Aan de andere kant: er is 
ook geen bewijs voor de veronderstelling dat GSM- en UMTS-straling géén risico oplevert 
voor de volksgezondheid. Hoewel het TNO-rapport van tafel is, heeft de overheid niets in 
handen om bezorgde burgers te overtuigen. 
 
Verzet StopUMTS.nl 
 
Eén van die bezorgde burgers is Etwald Goes. Toen hij als student in Utrecht op kamers ging 
wonen kreeg hij plotseling last van vermoeidheid en hartkloppingen, maar als hij op vakantie 
was of in het weekend bij zijn ouders, verdwenen de klachten als sneeuw voor de zon. Op 
internet zocht hij naar de oorzaak van deze a-specifieke klachten en kwam uit bij artikelen 
over mogelijke effecten van elektromagnetische velden. Daarop besloot hij een 
hoogfrequente veldsterktemeter aan te schaffen. Zijn metingen bevestigden volgens hem het 
vermoeden dat de reeks zendmasten op het dak van het ziekenhuis tegenover zijn flat zijn 
gezondheidsklachten veroorzaakten81. Goes verhuisde en richtte kort erna de stichting 
StopUMTS op, momenteel het best georganiseerde verzet tegen de plaatsing van 
zendmasten. 
 
De website van Goes‟ organisatie, www.StopUMTS.nl, belichaamt en kanaliseert het gevoel 
van onveiligheid. Mensen die hun klachten toeschrijven aan UMTS- en GSM-straling kunnen 
er op de site via een forum over praten. Etwald Goes houdt de site actueel met artikelen, 
onderzoeksverslagen, een rubriek „veel-gestelde-vragen‟ en folders. Ook maakt Goes 
briefwisselingen openbaar, waarin hij namens zijn bezoekers spreekt. Het zijn brieven naar 
de Gezondheidsraad, politieke partijen, politici, telecomproviders en patiëntenverenigingen. 
De site roept zo af en toe op tot actie. Op 16 april 2005 organiseerde StopUMTS voor 
bezorgde bewoners een demonstratie op de Dam in Amsterdam. In de aanloop van de 
demonstratie kwam er een debat los in de media, waar telecomoperators zich actief in 
mengden. 

                                                 
78 Reus, J. 'Jaarverslag 2003'; Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu (MNGM), 2004 
79 Zwamborn, A.P.M. e.a. 'Effects of Global Communication system radio-frequency fields on Well 
Being and Congnitive Functions of human subjects with and without subjective complaints', TNO 
Physics and Electronis Laboratory, september 2003 
80 Knottnerus, J.A. e.a. 'TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevingen 
en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek.'; Gezondheidsraad, 28 juni 2004 
81 Goes, E. 'Wie is de initiatiefnemer van StopUMTS.nl?', StopUMTS.nl, 30 juni 2004 
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Lobby telecom 
 
Tegelijkertijd doen telecombedrijven er alles aan de gemoederen te temperen en het politieke 
besluitvormingsproces – lees: het toewijzen van vergunningen voor plaatsing van 
zendmasten – te beïnvloeden. Daarin worden soms bedenkelijke stappen ondernomen. 
 
In de reportage „Het lobbycircuit‟ van Zembla van 13 mei 2004 doet Tweede-Kamerlid Staf 
Depla (PvdA) een boekje open over de lobbyactiviteiten van provider Vodofone. "Vodafone 
heeft kamerleden aangeboden om UMTS te testen. Dus een half jaar gratis laptop en 
telefoon. De één weigert het, de ander neemt het aan."  Depla heeft het aanbod destijds 
afgeslagen, maar CDA-parlementarier Jos Hessels en een niet nader genoemde 
europarlementariër lieten de gratis apparatuur niet aan hun neus voorbij gaan82. Hessels 
heeft voor het CDA technologiebeleid, ICT en de Opta in de portefeuille. Voor de Opta, de 
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, is hij politiek woordvoerder83. Deze 
overheidsinstantie houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van 
post en elektronische communicatiediensten. Als parlementariër heeft Hessels de taak 
toegewezen gekregen er op toe te zien dat het toezicht van de Opta onafhankelijk 
plaatsheeft. 
 
Tegenover Zembla bevestigde Vodafone dat haar lobbyafdeling mobiele toestellen heeft 
aangeboden aan parlementariërs. Volgens André van der Elsen, woordvoerder van 
Vodafone, betrof het slechts een „meetprogramma‟, waarin politici kennis konden maken met 
“onze producten en diensten”. Het heeft volgens Van der Elsen niets te maken met 
“begunstiging richting een Kamerlid of wat dan ook”. Om goed beleid te maken, redeneert 
Van der Elsen, is het nodig dat Kamerleden weten wat de diensten van Vodafone inhouden. 
Dat „goede beleid‟ kan kennelijk gestimuleerd worden door Kamerleden gratis laptops en 
telefoonabonnementen aan te bieden. 
 
Voorlichting overheid 
 
Waar het parlement en regering onder de voet worden gelopen door lobbyisten van 
telecomproviders, daar krijgen gemeenten steeds meer bezorgde burgers voor de deur; 
mensen die bij de gemeente informatie opvragen over mogelijke gezondheidsrisico‟s van 
zendmasten in hun leefomgeving. 
 
Alleen dat verloopt niet altijd van een leien dakje, zo constateerde de stichting 
Burger@Overheid in oktober 2005. Uit haar onderzoek84 onder ongeveer 50 gemeenten blijkt 
dat gemeenten vaak niet thuis geven als er vragen worden gesteld. Ze zijn niet goed op de 
hoogte of ze schuiven de vragen als een hete aardappel door naar anderen. “Daarbij gaan 
sommige zo ver dat wordt door verwezen naar de telecomsector zelf”, schrijft 
Burger@Overheid. Eén gemeente liet een vraag van een bezorgde burger beantwoorden 
door Mobiele Netwerkoperators Nederland (MoNet), het samenwerkingsverband van de vijf 
mobiele-netwerkoperators in Nederland: KPN, Orange, Telfort, T-Mobile en Vodafone. “Het is 
alsof de slager zijn eigen vlees mag keuren”, schrijft Burger@Overheid verontwaardigd. 
 
Het overheidsloket dat wel verstand van zaken heeft is het Antennebureau. Hier kunnen 
burgers, gemeenten, gebouweigenaren, antenne-eigenaren, woningcorporaties en 
zorgverleners terecht met vragen over wet- en regelgeving, de bestaande en geplande 
locaties van zendmasten en studies over de relatie tussen gezondheid en elektromagnetische 
straling. 
 
Bij het Antennebureau hebben ze er de handen vol aan, schrijft de Volkskrant85 op 19 april 

                                                 
82 Driehuis, K. e.a. 'Het lobbycircuit'; VARA (Zembla), 13 mei 2004 
83 Hessels, J. 'Portefeuille Jos Hessels op JosHessels.nl', CDA, 2006 
84 Poelmans, M. e.a. 'Overheid: geen goede antenne voor informatievoorziening - Een onderzoek van 
burger@overheid naar informatievoorziening aan burgers over GSM- en UMTS-masten', 
Burger@Overheid, oktober 2005 
85 Ammelrooy, van P. 'Telecom vreest 'aluminiumfolie-spook'; De Volkskrant, 19 april 2006 
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2006. Drie tot zes keer per week trekken medewerkers het land in om te spreken op 
voorlichtingsbijeenkomsten. “Hun missie: burgers geruststellen dat een zendmast voor 
mobiele telefoons in hun achtertuin of op het dak van hun woning geen risico‟s oplevert voor 
hun gezondheid”, aldus de Volkskrant . Een merkwaardige missie voor een overheid die tot 
taak heeft haar burgers objectieve informatie te verschaffen. Elke wetenschappelijke basis 
ontbreekt immers voor een no-risk-betoog. Of burgers bij die voorlichtingsbijeenkomsten 
onafhankelijke informatie krijgen is dan ook zeer de vraag. Zo houden vertegenwoordigers 
van KPN spreekbeurten op de voorlichtingsavonden voor bewoners, constateerde 
StopUMTS.nl. 
 

 
Op Antenneregister.nl, een dienst van het Antennebureau, kan iedereen - door zijn 
postcode in te voeren - een kaart genereren met locaties van GSM/UMTS-antenne-
installaties. 
 
Opstandige gemeenten 
 
Gemeenten laten zich, mede door gebrek aan kennis en hun directere relatie met de burger, 
meer dan het Rijk leiden door de risicogevoelens onder de bevolking. Volgens StopUMTS.nl 
zijn er al zo‟n vijftig gemeenten die vergunningen voor de bouw van antennes hebben 
geweigerd. “De onrust onder bewoners laten zij dan veelal zwaarder wegen dan wat 
wetenschappelijke autoriteiten verkondigen. Zodra er politieke druk wordt uitgeoefend, door 
media of burgers, verschuift de prioriteitsstelling”, analyseert mediasocioloog Peter 
Vasterman in het maandblad86 van het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie 
(ERC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
Acties tegen de plaatsing van UMTS-zendmasten worden uitvergroot door de media en 

                                                 
86 Vasterman, P. 'Risico- en crisiscommunicatie: oude valkuilen, nieuwe dilemma's'; Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 24 mei 2005 
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vervolgens opgepakt door lokale politieke partijen, vervolgt Vasterman. “Het resultaat is dat er 
nu naast gemeenten ook woningbouwverenigingen zijn die weigeren nog langer UMTS-
zendmasten te plaatsen op gebouwen in dichtbevolkte gebieden. Zij voeren het argument dat 
ze eerst uitsluitsel van de wetenschap willen afwachten dat het niet schadelijk is, voordat ze 
nieuwe masten gaan plaatsen.” 
 
Een sprekend voorbeeld in deze is het besluit van de gemeente Lelystad. Begin juli 2005 
meldde het college van B&W het volgende87: "Om de inwoners van Lelystad niet bloot te 
stellen aan stralingen waarvoor mogelijk risico‟s bestaan, wordt geen medewerking verleend 
aan het plaatsen van de genoemde masten. Ook eigenaren van gebouwen die geschikt zijn 
voor het plaatsen van een UMTS-mast worden verzocht dit niet toe te laten. Het college wil 
eerste de resultaten van de onderzoeken afwachten.” 
 
Klassieke risicocommunicatie 
 
De redenering van het college – eerst resultaten onderzoek afwachten, tot die tijd niet 
plaatsen – staat haaks op die van het kabinet. In de reportage „Ziek van mobiel bellen‟ van 
Zembla (december 2004) redeneerde88 Brinkhorst van Economische Zaken als volgt: zolang 
niet onomstotelijk is vastgesteld dat UMTS schadelijk is voor de gezondheid, is er geen 
enkele reden om de uitrol van het netwerk te belemmeren. Brinkhorst benadrukte in de 
uitzending dat er aan UMTS “grote maatschappelijke belangen kleven”. 
 
Dit is volgens Peter Vasterman de bekende patstelling. “Mensen maken zich zorgen, maar 
onderzoek heeft nog geen hard bewijs gevonden voor een link tussen gezondheidsklachten 
en de UMTS-zendmasten. In het oude zender-boodschap-ontvanger schema is dat de 
boodschap van de overheid: er is geen enkele reden voor ongerustheid. De risico‟s zijn 
verwaarloosbaar klein.” 
 
Angstmanagement 
 
In de slepende discussie over UMTS varen Rijk en gemeenten dus onderling een andere 
koers. Zowel in risicocommunicatie als in besluitvorming. Gemeenten richten zich steeds 
minder op wetenschappelijke studies en hechten steeds meer belang aan het oordeel van de 
burger; ook als die niet wetenschappelijk beargumenteerd kan worden. 
 
De criminoloog Van de Bunt laakt deze houding van overheden, getuige zijn rede89 voor de 
Vrije Universiteit Amsterdam in 2003. Hoewel hij het criminaliteitsbeleid onder vuur neemt, 
heeft zijn argumentatie alles te maken met de discussie die nu speelt rondom de plaatsing 
van zendmasten. Van de Bunt waarschuwt dat criminaliteitsbeleid steeds meer het karakter 
krijgt van angstmanagement. “Het Wetboek van Strafrecht is niet langer het kompas waarop 
de overheid vaart bij de bestrijding van maatschappelijk ongewenst gedrag, maar de 
risicogevoelens onder de bevolking.” Een gevaarlijke ontwikkeling, aldus Van de Bunt, want 
angst- en onveiligheidsgevoelens zijn onverzadigbaar. Bovendien gaat al die aandacht ten 
koste van vormen van criminaliteit die een veel grotere economische schade leveren, meent 
hij. 
 
Nuchter omgaan met risico’s lukt niet 
 
In de publicatie „Nuchter omgaan met risico‟s‟ (2004) probeert het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een antwoord te geven op de vraag hoe de overheid om 
dient te gaan met dit soort dilemma‟s. De „nuchterheid‟ die het RIVM propageert komt er 
echter op neer dat de overheid “met alle relevante factoren”90 rekening moet houden in haar 
risicocommunicatie en politieke afwegingen: wetenschappelijke studies, beschikbare 

                                                 
87 Persdienst. 'Geen plek meer voor UMTS masten in gemeente Lelystad'; Gemeente Lelystad, 1 juli 
2005 
88 Maat, M. Driehuis, K. 'Ziek van mobiel bellen'; VARA (Zembla), 16 december 2004 
89 Bunt, H.G. van de 'Op het kompas van het onveiligheidsgevoel. De grens van onveiligheid 
(diesrede)'; Vrije Universiteit Amsterdam, 2003 
90 Egmond, van N. D. e.a. 'Nuchter omgaan met risico's'; MNP, RIVM, 2004 
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alternatieven, kosten én risicobeleving. 
 
De praktijk leert echter dat de moderne, mondige samenleving daar geen genoegen mee 
neemt. Zolang de overheid de burger niet kan overtuigen dat de uitrol van het UMTS-netwerk 
geen gezondheidsschade oplevert, blijven de protesten voortduren. Dat brengt niet alleen 
maatschappelijke onrust met zich mee, maar ook bestuurlijke conflicten: bijvoorbeeld de 
wethouders die kabinetsbeleid aan hun laars lappen. Met zo‟n overheid valt moeilijk zaken te 
doen. 
 
Directeur Niek-Jan van Damme van T-Mobile verwoordde dat treffend in het Financieele 
Dagblad91. “De overheid verplicht ons het netwerk tijdig op orde te brengen, maar diezelfde 
overheid verbiedt ons masten te plaatsen.” 
  

                                                 
91 Willems, L. 'Plaatsing umts-masten frustreert T-Mobile', Het Financieele Dagblad, 18 april 2006 
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BIJLAGE V: FACEBOOK NEEMT VOORLICHTING TREINRAMP OVER 

Wie als slachtoffer, naaste of anderszins betrokkene meer wil 
weten over voorzieningen rondom de treinramp in Halle kan 
zich beter tot Facebook wenden dan Belgische 
overheidssites bezoeken.  
 
Door Steven de Jong, 16 februari 2010 

“Zowat iedereen kent volk dat ‟s ochtends naar Brussel spoort”, 
schrijft de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Een blik op de 
netwerksite Facebook bevestigt dat. Op 15 februari om 8.58 uur – 

13 minuten na de fatale botsing tussen twee passagierstreinen ter hoogte van het dorp 
Buizingen – werd er een „groep‟ op sociale netwerksite Facebook geopend. Bijna 
vijftigduizend mensen hebben zich daar inmiddels bij aangesloten. 
 
Overheid op internet 

Een handige manier om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, maar laten we 
eerst eens kijken naar de online voorlichtingsactiviteiten van de Belgische overheid. Op 
Halle.be, de website van de gemeente waar ramplocatie Buizingen onder valt, staan twee 
korte berichtjes. Het eerste geeft het nummer over inlichtingen voor familieleden en het 
tweede meldt dat vanaf donderdag op twaalf stations een rouwregister getekend kan worden. 

Een hogere overheidslaag, de provincie Vlaams-Brabant, verschaft via haar website 
informatie over het aantal geborgen lichamen en geregistreerde gewonden. En Yves 
Leterme, de premier van België, heeft online een rouwbetuiging geplaatst. De Katholieke 
Universiteit Leuven ondernam iets bijzonders. De onderwijsinstelling levert via internet 
gebeden aan om mensen te “helpen hun verstomming bij dit gebeuren te delen met God en 
met elkaar”. Eén daarvan luidt: “Levende God, blijf bij ons als wij het spoor kwijt zijn in ons 
leven.” Als muzikale ondersteuning wordt Cantus in Memory van Benjamin Britten in 
YouTube-formaat aangeboden. 

Maar een website als Crisis.nl, het Nederlandse portaal waar informatie van gemeenten en 
veiligheidsregio‟s bij een noodsituatie centraal ontsloten wordt, kent België niet. Een 
gelijkende website – crisis.be – bestaat wel maar is op 29 april voor het laatst geüpdate met 
informatie over de Mexicaanse griep. Het is overigens niet duidelijk of dat wel een officiële 
overheidssite is. 

Dan de Belgische Monarchie. In tijden van ramp en rouw hét instituut om bindende 
boodschappen uit te zenden. Maar nee, monarchie.be is muisstil. Het laatste bericht, van 26 
januari, herdenkt de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. 

Burgers delen zelf informatie 

Misschien is het ook niet meer de tijd van zenden, zelfs niet als dat via internet gebeurt. Want 
de Belgen die begaan zijn met de slachtoffers hebben zich reeds verenigd in een groep op 
netwerksite Facebook. Zij waren sneller online dan voorlichters ingelicht konden worden. Op 
Facebook regent het telefoonnummers voor bloeddonoren, traumahulp en geldschenkingen. 
Bovenal dient het als plek om met elkaar mee te leven. “Hoe erg! Had collega‟s in die trein, 
maar die zijn er gelukkig goed uit gekomen. Maar owww… zoveel doden en gewonden!”, 
schrijft Carina. 

Ook worden er foto‟s uitgewisseld van de rampplek. De terminologie van Facebook is er 
overigens niet helemaal op afgestemd: „fans‟, „fanfoto‟s‟ en stemknoppen met 
standaardmededelingen als „Ik vind dit leuk‟. Maar toch, het werkt, al heeft niemand controle 
over de informatie. 
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Yves Leterme zit overigens ook op Facebook. Zijn laatste bericht was van 11 februari. Als hij 
vijftigduizend betrokken burgers ineens wil bereiken, dan kan dat nu via een druk op de knop. 
En dat geldt natuurlijk ook voor andere officiële instanties, zoals de gemeente, de 
(psychische) hulpverlening én het Koninklijk Huis. 
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BIJLAGE VI: OPKOMST VAN DE TWITTER-AMBTENAAR 

Tientallen gemeenten, vrijwel alle ministeries en minstens twintig politiekorpsen zitten 
op Twitter. Waar deze Nederlandse overheden zich beperken tot links naar 
persberichten, daar is het microblog in de Verenigde Staten reeds uitgegroeid tot een 
officieel overheidsloket. 
 
Door Steven de Jong, 19 augustus 2009 
 
Verificatie blijft echter een probleem. “Ik twitter helemaal niet. Iemand misbruikt mijn naam”, 
zei Ab Osterhaus vorige week. Een onbekend persoon had zich een tijd lang voorgedaan als 
de bekende viroloog die in de reguliere media een grote voorlichtingsrol vervult. 
 
Twitter heeft inmiddels de dienst „Verified Account„ ingesteld waarmee accounts van 
gezagsdragers, overheidsorganen en beroemde mensen geverifieerd kunnen worden. 
Controle doet Twitter zelf. Dat kost tijd en geld, verklaart het bedrijf. Slechts een handvol 
accounts, waaronder de Amerikaanse overheidsinformatiedienst 311, draagt nu een stempel 
van goedkeuring in de vorm van een blauw vinkje. 
 
Bij het telefoonnummer 311 kunnen Amerikanen met alle vragen over de overheid terecht. 
Groenvoorzieningen, het verwijderen van graffiti, kapot straatmeubilair. Behalve 
spoedeisende verzoeken, daarvoor is 911. In veel steden zijn nu ook Twitter-portalen 
opgericht rondom dit nummer. San Francisco heeft het account SF311. 
 
Overheidsloket op Twitter 
 
Inwoner Ron Vinson twittert dat er een glazen plaat van een vrachtwagen is gevallen op het 
kruispunt Van Ness/Hayes. “Wij streven er naar het probleem te verhelpen binnen 12 tot 24 
uur. Je servicenummer is 486783. Dank je wel, RJ”, luidt het antwoord van de ambtenaar. 
Een ander, Alison Potvin, wil weten of de afhandeling van haar melding vordert. “Tweet ons je 
servicenummer en we gaan de status voor je na”, antwoordt de dienst. 
 
De Twitter-ambtenaar blijkt een manusje van alles te zijn. “Zijn er speciale regels voor het 
weggooien van slagroomspuitbussen”, vraagt Matty Mat. “Die bussen kunnen gerecycled 
worden”, legt de ambtenaar uit. Hij verwijst naar een handige applicatie op de site van de 
milieudienst, waar je via een menuutje uit kunt zoeken hoe je afval moet behandelen en waar 
je het heen kunt brengen. 
 
Geen onzinnige tweets 
 
Ondertussen meldt 311-Twitter nog activiteiten in de stad, zoals een sportevenement. 
Opvallend is dat SF311 zich heeft geabonneerd op alle accounts van burgers die de dienst 
volgen. Toch verschijnen er geen onzinnige tweets, wat op vooraf modereren kan duiden. 
 
In Nederland zijn de overheidsdiensten nog niet zo interactief. Het blijft beperkt tot het linken 
naar persberichten. De politie Eindhoven meldde vanmiddag dat er een automobiliste 
aangehouden is wegens doorrijden na een ongeluk. 
 
Het korps in de lichtstad is niet de enige. Minstens twintig andere korpsen zitten op Twitter. 
Daarnaast is er nog een overkoepelende Twitter, waar opsporingsberichten geplaatst worden. 
Maar de vraag van de hulpvaardige Beau (”Hoe zag die man er uit? Welke kleur had die 
fiets?”) wordt onbeantwoord gelaten. 
 
Eenrichtingsverkeer 
 
Ook in de Canadese stad Toronto is het eenrichtingsverkeer. Op het account TorontoPolice 
regent het meldingen met links naar opsporingsberichten. De brandweerkorpsen Oost, Zuid, 
West en Noord zijn eveneens vertegenwoordigd. Op het moment van schrijven zit er iemand 
vast in de lift. 
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Nog even over het account TorontoPolice: die is helemaal niet van de politie, de meldingen 
worden door een particulier – die het korpslogo gebruikt – doorgegeven. Vast met de beste 
bedoelingen, maar toch. Van de buitenkant kun je ook bij Nederlandse overheden niet zien of 
je met hun echte Twitter-account hebt te maken. Vaak ontbreekt een huisstijl, zoals bij het 
ministerie van Economische Zaken, maar dat zegt nog niet dat hier sprake van een vervalsing 
is. 
 
Minister op Twitter? 
 
De Twitter-pagina van het ministerie van Volksgezondheid ziet er helemaal amateuristisch uit. 
Het logo is niet eens leesbaar. Maar ook hier wordt keurig verwezen naar officiële 
persberichten, waaronder die over de Mexicaanse griep. Twitter zelf adviseert altijd eerst op 
de officiële website te kijken. Staat daar een link naar het account, dan kun je ervan uitgaan 
dat het klopt. 
 
En hoe zit het met de ministers zelf? Ja, Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken zit op 
Twitter. Of toch niet? In haar bio staat: “Dit zou minister Ter Horst kunnen zijn.” 

 

 
 
 
 
 
 
 


