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Een gemiddelde waardering van een serie uitkomsten is zó voor de 

hand liggend, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat het 

optuigen van dit concept vier eeuwen heeft geduurd. Een begin is 

wanneer Gerolamo Cardano bedenkt dat de serie mogelijke uit-

komsten een al dan niet aantrekkelijke opbrengst bepaalt, ergens vóór 

de publicatie van zijn Liber de ludo aleae (Boek over het dobbelspel) in 

1563. Hij sprak nog niet van verwachtingswaarde, dat net zo als 

frequentie, kansruimte en limiet in de eeuwen daarna zou ontstaan. 

Een opbouw die we even laten eindigen in 1944, met het begrip 

verwachte utiliteit van Morgenstern en Von Neumann. Maar is zo’n slim 

gemiddelde ook bruikbaar als risico?  

    Niet bij zeldzame gebeurtenissen. Via een concreet uitstapje met het 

beleid LPG-tankstations is deze bewering te illustreren. Het ministerie 

van VROM claimt dat in 2010 dit beleid voltooid is. Dan wordt namelijk 

de situatie bereikt dat bij geen enkel station een omwonende meer dan 

10-6 onherstelbare gevolgen per jaar oploopt. Alleen al doordat er een 

paar duizend van dergelijke bronnen in Nederland zijn, is de verwach-

ting op een (‘n) groot ongeval met LPG (ergens) in Nederland natuurlijk 

groter. Zeg eens per eeuw, maar dan nog kunnen we spreken van een 

zeldzaam ongeval. Onderdeel van een succesvol 

beleid. Waarvan de opbrengst per jaar als volgt is 

voor te stellen:  B = O + K + p.R 

    Voorop in die beleidsopbrengst staat een positieve 

term O, met daarin direct optredende opbrengsten, 

zoals veiligheidsgevoel bij de burger en ambtelijk 

succes met grote ongevallen. K zijn directe kosten, 

zichtbaar in jaarbudgetten en minder zichtbaar in 

economische kosten. En p is de eerder genoemde 

kans op een groot ongeval per eeuw, dus 10-2 maal 

een kostenuitkomst R bij het optreden van het 

ongeval. Mogelijk verminderd door het beleid, maar 

we zullen verderop zien dat dit voor de 

onbruikbaarheid van dit gemiddelde geen rol speelt. Tot slot 

veronderstellen we over de benodigde waarderingsfuncties niet meer 

dan dat ze bestaan (een bij utiliteiten gebruikelijke truc), en bestaat 

een opbrengst B. Of de eenheid nu euro/jr of beleidsschouderklopjes-

dichtheid is, per miljoen jaar mogen we aannemen dat er een positief 

getal uitkomt. Een nette gemiddelde opbrengst, bepaalbaar voor elke 

tijdsduur. Toch is er met bij het modelleren iets fout gegaan, dat 

zichtbaar is te maken door ons  twee soorten jaren voor te stellen 

   Een gewoon jaar is zonder ongeval, verreweg de meeste jaren. Voor 

een uitzondering met LPG moeten terug tot 1977, een jaar met een 

verast LPG-station in Wijchem door een BLEVE, en met enige 

tientallen Nederlanderse doden  op Los Alfaques na eveneens een 

ongeval met een LPG-tankauto. In de meeste jaren zijn dus de baten 

van LPG-beleid weinig zichtbaar. In tegenstelling tot de kosten, die in 

allerlei vormen het beleid hinderen. In euros door schadevergoedingen 

bij in te trekken vergunningen, in protesten wanneer de kosten van 

maatregelen bij de branche worden neergelegd, en in voortdurende 

bestuurlijke moeilijkheden doordat (lagere) overheden vele meters 

rond zo’n station niet mogen bouwen. In zo’n jaar zal de beleids-

waarderingsfunctie geen aantrekkelijke uitkomst hebben. 

   Het gevolg van elk jaar kosten en geen zichtbare baten was 

voorspelbaar en is voorstelbaar. Een korte detour voordat we een jaar 

met ongeval uitdiepen. In 1981 was het beleid om de eerste 150 meter 

rond een LPG-tankstation proberen vrij te houden. Die afstand is 

ongeveer de straal van het ongevalstype BLEVE en een indicatie voor 

het gebied met dodelijke slachtoffers. Via een kansbenadering ging 

daarna het vrij te houden gebied rond de tankauto naar 80-110 meter. 

In 2007 is een volledige implementatie van maatregelen aan alle 

tankauto’s vóórondersteld, met alvast een lagere afstand van 25-40 

meter. Volgens de 10-6 is het nu op enige tientallen meters afstand 

veilig genoeg, en raakt VROM niet zoveel geld en een gemeente niet 

zoveel bouwgrond kwijt als in 1981 nodig leek. 

   Dan nu een ongewoon jaar, als ergens in Nederland een slachtoffer 

valt door een ongeval met een LPG-tank. De straal van die BLEVE is 

natuurlijk nog steeds 150 meter, en in 2010 zijn er rond duizend 

tankstations in Nederland waarbinnen die afstand inderdaad de voor 

dit scenario benodigde omwonende voorhanden is. De Tweede Kamer 

is te klein: geïnformeerd over een opgelost LPG-

probleem terwijl er niet is gesaneerd of zelfs 

bijgebouwd. We horen de minister van VROM al 

uitleggen wat een risicobenadering is, dat bouwen 

nu eenmaal nodig is in dit volle land, dat de Kamer 

zelf heeft ingestemd met dit beleid. En vrezen voor 

haar politieke leven. Dat het departement weinig 

positieve opbrengst ziet, is al een understatement. 

De burger zal spreken van een falend beleid, met 

een opbrengst die zéker in de min staat. Het beleid 

zal vervolgens ook bijgesteld worden, als we mogen 

afgaan op de fall-out van Oosting na de 

vuurwerkramp. 

    B faalt derhalve als beleidsindicator voor de gemiddelde opbreng-

sten van een al dan niet voorkómen ongeval. De oorzaak zit níet in de 

waarderingsfuncties, slecht communiceerbare opbrengsten, keuze van 

het beleidsvoorbeeld, maar in de combinatie van zeldzaam en groot. 

De (langdurige) voordelen van het beleid kunnen niet worden opgeteld 

bij de (kortstondige maar zeer heftige) reacties na een verstoring.  

    We hebben dus een gemiddelde, dat over een langere periode 

positief is, maar instort bij het optreden van de eerste negatieve 

uitkomst. Dat is niet uniek voor het hierboven geschetste 

beleidsprobleem: veel spelstrategieën voor het casino, portefeuille-

modellen voor beleggers en verzekeringen tegen catastrofes, falen bij 

dezelfde omstandigheid: doordat de risicohouder een zeldzame maar 

zeer negatieve uitkomst niet kan dragen. In het model bestaat de 

gemiddelde uitkomst als getal, maar is in bepaalde gevallen zonder 

betekenis. In werkelijkheid bestaan alle  mogelijke uitkomsten niet 

gelijktijdig, maar  treden een voor een op. 


