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1

Inleiding

Waterschap Limburg heeft als waterbeheerder de taak om voor de hele provincie Limburg te zorgen voor
veilige dijken, droge voeten en schoon en voldoende water. Helaas kunnen er situaties ontstaan waardoor het
watersysteembeheer, de waterkeringen en/of het zuiveringsbeheer (ernstig) in gevaar kunnen komen. Daarom
bereiden we ons voor op zulke situaties, met als doel schadelijke gevolgen te voorkomen, te beperken of te
bestrijden. Door externe ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, veranderende wet- en regelgeving,
verwachtingen van onze omgeving en samenwerking op internationaal, nationaal en regionaal niveau, is het
belang van goede voorbereiding gegroeid.

1.1

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt het kader, uitgangspunten, definities, de veiligheidsketen en het wettelijk kader
omschreven waarbinnen crisisbeheersing zich afspeelt. In hoofdstuk 2 staan de taken en risico’s beschreven.
Hoofdstuk 3 beschrijft de wijze waarop WL de crisisorganisatie en opschaling heeft geregeld. Hoofdstuk 4
beschrijft de coördinatiefasen binnen de crisisorganisatie van WL. Hierbij worden de opschalingscriteria en de
betrokken teams inclusief kernbezetting, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, locatie en reactietijd
beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de kritische succesfactoren; activiteiten en processen die van essentieel
belang zijn voor de crisisorganisatie. Hoofdstuk 6 geeft weer op welke wijze informatie gedeeld wordt met en
tussen onze netwerkpartners (informatiemanagement). Hoofdstuk 7 is gewijd aan het proces van
crisiscommunicatie. Hoofdstuk 8 beschrijft de nazorg en nafase. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op het
netwerk van het waterschap en de samenwerking binnen en met dit netwerk. De aan dit crisisplan hangende
documentatie is opgesomd in de bijlages.

1.2

Kader

Artikel 5.29 van de Waterwet verplicht waterbeheerders tot het opstellen van een calamiteitenplan. In
aansluiting op de benamingen gehanteerd door de ketenpartners kiezen we als Waterschap Limburg ervoor dit
huidige plan crisisplan te noemen. Het doel van het crisisplan is tweeledig:
1.
2.

Op hoofdlijnen vastleggen hoe het waterschap zich organiseert en hoe het waterschap optreedt bij
een calamiteit;
Betrokken medewerkers, bestuurders en netwerkpartners daarover informeren. Dit crisisplan is
afgestemd op de crisis- en calamiteitenplannen van de betrokken veiligheidsregio’s en
waterbeheerders.

Het crisisplan beschrijft niet alleen de voorbereiding en uitvoering van de incidenten- en
calamiteitenbestrijding bij Waterschap Limburg. Maar ook de wijze waarop de benodigde en aanwezige
kwaliteit in elke fase wordt gewaarborgd. Het plan is kadergevend voor de gehele organisatie, van bestuur tot
aan de uitvoering, zodat eenieder is voorbereid op incidenten en calamiteiten en de bestrijding hiervan.
In dit crisisplan staat op hoofdlijnen beschreven op welke risico’s we ons als waterschap voorbereiden, hoe we
ons organiseren tijdens calamiteiten en hoe we daarbij samenwerken met netwerkpartners. Hierbij gaat het
niet alleen om taakgerichte calamiteiten zoals waterverontreiniging en wateroverlast, maar ook om
bedrijfstechnische calamiteiten, zoals een ICT-virusbesmetting of langdurige stroomuitval.
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1.3

Uitgangspunten

De visie van de Waterschappen op samenwerking binnen crisisbeheersing stelt dat het waterschap streeft naar
een volwaardige en gelijkwaardige rol als (veer)krachtige partner in het complexe multidisciplinaire speelveld
(UVW, 2012). Als waterschap sluiten wij aan bij deze landelijke visie, om daarnaast als intern uitgangspunt te
streven dat er zo lang mogelijk binnen de reguliere lijn werkzaamheden worden opgepakt en bestreden.

1.3.1

Missie en visie
De visie op crisisbeheersing Waterschap Limburg is “De kracht van samen” (fusiedocument 2016), een
basisdocument waarop we onze activiteiten baseren. Een belangrijk element uit de visie is dat crisisbeheersing
iets is van iedereen uit de reguliere organisatie. De hele reguliere organisatie moet zich bewust zijn van risico’s,
hiermee aan de slag zijn om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken en weten wat te doen als het
onverhoopt toch mis (dreigt te gaan) gaat.
Onze missie hierbij is:
“Binnen WL en ook samen met de crisispartners streven we bij kritieke omstandigheden naar een veilige werken leefomgeving voor de belanghebbenden in ons beheersgebied. De medewerkers crisisbeheersing zetten zich
daarbij in om vanuit hun vakkennis en kunde de organisatie en andere crisispartners te ondersteunen, zodat we
goed presteren tijdens crises.”

1.4

Definities

Incident
Een verstoring (ofwel een voorval) in het bedrijfsproces die met dagelijkse en organisatie-eigen procedures kan
worden opgelost (in de lijn) (Knegtel, 2007).
Calamiteit
Binnen WL wordt bij opschaling altijd gesproken van een calamiteit tot het moment dat de Veiligheidsregio
deze calamiteit tot een crisis of ramp verklaard.
Crisis
Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast (Wet
Veiligheidsregio's , 2021). Bij een crisis is de minister verantwoordelijk.
Ramp
Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het
milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een
gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te
nemen of de schadelijke gevolgen te beperken (Wet Veiligheidsregio's , 2021). Bij een ramp is de
burgemeester verantwoordelijk.
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Er hoeft niet per definitie sprake te zijn van een crisis wanneer het waterschap besluit om op te schalen naar
de crisisorganisatie. Kort samengevat zijn de criteria voor een eerste opschaling naar de crisisorganisatie:
• Directe afhandeling is noodzakelijk en/of;
• Directe betrokkenheid van één of meerdere WL-ers en/of;
• Er wordt meer dan één proces en/of externen betrokken en/of;
• Er wordt afgeweken van “normale” dagelijkse werkzaamheden en/of bestuurlijk vastgesteld beleid
en/of;
• De verwachting is dat er (hoge) financiële consequenties zijn.

1.5

Veiligheidsketen

Het bestrijden en/of het beheersen van een calamiteit en de veiligheidszorg verloopt via een cyclisch proces
van fasen die continu in elkaar overlopen. Door het volgen en toepassen van de fasen is er sprake van een
voortdurende terugkoppeling en daardoor kwaliteitsverbetering. De output van de ene schakel vormt de input
voor de andere schakel. Dit is de zogenoemde veiligheidsketen.

De fasen van proactie (wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid) en preventie (het nemen van
maatregelen om onveiligheid die zich kan voordoen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen) vallen onder de
reguliere organisatie.
De activiteiten en werkzaamheden van de afdeling crisisbeheersing en/of de crisisorganisatie vallen onder de
andere drie fasen:
•
•
•

1.6

preparatie: het nemen van maatregelen die een goede reactie op een calamiteit mogelijk maken
(zoals planvorming, opleiden, crisiscommunicatie e.d.).
repressie: de daadwerkelijke bestrijding van de calamiteit en het beperken van de schade.
nazorg: alle activiteiten die noodzakelijk zijn om terug te keren naar de “normale” situatie. Dit hoeft
niet altijd de oude situatie te zijn.

Wettelijk kader en bevoegdheden

In de Waterwet en in het Waterbesluit staan de bevoegdheden en/of verplichtingen opgenomen die aan
overheden zijn opgelegd in het kader van het voorkomen van calamiteiten.

1.6.1

Wettelijk kader bij het voorkomen van crises
• Waterwet (artikel 5.29): het waterschap moet een calamiteitenplan opstellen en oefenen in
doeltreffend optreden bij gevaar. Het plan moet zijn afgestemd op liggende crisisplannen (van
crisispartners) en voor het waterbeheer van belang zijnde bestrijdingsplannen. Het ontwerp
crisisplan dient voor commentaar te worden gezonden aan het bestuur van de twee
veiligheidsregio’s in Limburg.
• Waterbesluit (artikel 5.3): de regels die ten aanzien van de gestelde eisen van het crisisplan
worden gesteld.

6

1.6.2

Wettelijk kader bij bestrijding van crises
In onderstaande wet- en regelgeving staan de bijzondere bevoegdheden van het waterschap tijdens het
bestrijden van een crises:
• Waterschapswet (artikel 96): De Dijkgraaf (of diens loco) mag onder bijzondere omstandigheden
maatregelen treffen waartoe het algemeen bestuur en dagelijks bestuur bevoegd zijn als het niet
mogelijk is deze besturen bij elkaar te roepen. Voor een snel en doeltreffend handelen bij
dreigend en dringend gevaar beschikt de Dijkgraaf over deze bijzondere bevoegdheid. Deze kan
worden gebruikt zonder overleg vooraf, maar moet wel achteraf worden gemeld aan het bestuur
dat de maatregelen normaal gesproken zou hebben getroffen. (Ter illustratie: een dijk staat op
doorbreken, geen minuut te verliezen.)
• Waterwet (artikel 5.26): Eigenaren en gebruikers van percelen in een oppervlaktewaterlichaam
of bergingsgebied, moeten wateroverlast en overstromingen ten gevolge van de afvoer of
tijdelijke berging van oppervlaktewater dulden.
• Waterwet (artikel 5.30): Het dagelijks bestuur mag in geval van gevaar afwijken van de wettelijke
voorschriften, waarbij wel geldt dat er geen maatregelen getroffen mogen worden die in strijd
zijn met de Grondwet of internationale verplichtingen.
Achteraf moet verantwoording worden afgelegd:
o Aan gedeputeerde staten dient gemeld te worden dat van deze bevoegdheid gebruik is
gemaakt;
o Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat dient gemeld te worden dat gebruik is
gemaakt van deze bevoegdheid indien een primaire waterkering in gevaar was;
o Het waterstaatswerk dient weer zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht te worden
met de legger;
o Er moet worden geëvalueerd over de maatregelen en het in overeenstemming brengen met
de legger. Rapportage vindt plaats aan gedeputeerde staten en de veiligheidsregio. Bij een
primaire waterkering wordt het rapport aan de minister en de veiligheidsregio gezonden.
• Wet veiligheidsregio’s: hierin is geregeld dat het regionale bestuur een coördinerende rol vervult
bij de bestrijding van rampen en de beheersing van een crisis door zowel afstemming tussen
partners binnen de veiligheidsregio als daarbuiten te organiseren en faciliteren. In artikel 5 wordt
gesteld dat de burgemeester het opperbevel heeft in geval van een ramp of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan
onder zijn bevel.
• Gemeentewet (artikelen 175 en 176): in deze artikelen staat de handhaving van de openbare
orde door de burgemeester en bevoegdheden bij rampen.
• Onteigeningswet (titel III): Bij watersnood kan het dagelijks bestuur, de Dijkgraaf en daarvoor
aangewezen leden van het dagelijks bestuur1, de waterkering van een ander ogenblikkelijk in
bezit nemen als dat volstrekt noodzakelijk is. Onder watersnood wordt niet alleen verstaan
doorgebroken of overstroomde dijken, maar ook dringend of dreigend gevaar voor doorbraak of
overstroming. Het besluit tot inbezitneming moet zo spoedig mogelijk in de openbare registers
worden ingeschreven. Het eigendom gaat onmiddellijk op het waterschap over vrij van alle lasten
en rechten.
• Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.32): Bij onvoorziene en niet aan het waterschap te wijten
gebeurtenissen kan het dagelijks bestuur gebruik maken een “onderhandelingsprocedure zonder
aankondiging‟ (één-op-één gunnen). De voorwaarde is dat door dwingende spoed de termijnen
van de reguliere aanbestedingsprocedures (inclusief de daarbij behorende termijnen) niet
kunnen worden gevolgd.
• Ambtsinstructie van de Commissaris van de Koning (artikel 2): De CdK geeft aanwijzingen met
betrekking tot de wijze waarop wordt samengewerkt tijdens calamiteiten. De functionarissen zijn
verplicht de aanwijzingen op te volgen. De Minister wie het aangaat kan de aanwijzingen
ongedaan maken.

1

Het dagelijks bestuur wijst deze zelf aan.
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•

Keur Waterschap Limburg (artikel 3.6): Het dagelijks bestuur kan in geval van grote schaarste of
overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan, bij het in ongerede
raken van een waterstaatswerk of indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan afwijken van
verleende vergunningen. Bijvoorbeeld het verbieden van water af- en/of aanvoer, lozing op of
onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen of onttrekken van grondwater of
terugbrengen van water in de bodem.
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2

Risicoprofiel Waterschap Limburg

Het risicoprofiel geeft inzicht in de aanwezige risico’s waarop de taakuitoefening en bedrijfsvoering binnen het
beheergebied is gebaseerd. Om ervoor te zorgen dat WL een adequaat beleid kan blijven voeren is er een
dergelijk risicoprofiel opgesteld, waarbij er is gekeken naar de nu aanwezige risicovolle activiteiten en die
kunnen leiden tot een calamiteit met een hoge impact.
Het doel is een basis te bieden voor beleidskeuzes; waar zet WL capaciteit op in, welke zaken dienen geregeld
te zijn in het kader van crisisbeheersing. Het is als het ware de eerste stap in de beleidscyclus:
• Het geeft het bestuur en management de mogelijkheid te prioriteren door de transparantie in de
onderlinge verhoudingen tussen risico’s.
• Het kan gebruikt worden voor de discussie tot het optimaliseren van fysieke veiligheid binnen het
beheergebied van WL (wat moeten/ kunnen we meer, minder of anders doen?).
In het Risicoprofiel Waterschap Limburg 2021-2025 worden incidenttypen en scenario’s rondom
Waterkeringen, Watersystemen, Herstelde Watersystemen en Continuïteit bedrijfsvoering beschreven.

2.1

Taken en risico’s

De taak van WL is de waterstaatkundige verzorging van haar gebied, voor zover deze taak niet aan andere
publiekrechtelijke instellingen is opgedragen. De taak omvat de zorg voor het watersysteem inclusief
waterkeringen en de zorg voor het zuiveren van afvalwater. Deze laatste zorg berust bij dochterorganisatie
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

2.2

Beheergebied

Het beheergebied van Waterschap Limburg beslaat de gehele provincie Limburg. Het gebied heeft een
oppervlakte van ongeveer 2.209 km2 , met een aantal inwoners van 1.118 miljoen (nov. 2019) en 31
gemeenten. De belangrijkste beheerobjecten in dit gebied zijn: de waterkeringen langs de Maas 174 km, het
primaire watersysteem 2926 km met tal van water regulerende kunstwerken en ca. 370 regenwaterbuffers.
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3

De crisisorganisatie

Het waterschap heeft ten behoeve van de crisesbestrijding een structuur met coördinatieteams voor leiding,
coördinatie en besluitvorming, de zogenoemde crisisorganisatie. Deze “slapende” organisatie wordt
geactiveerd wanneer een incident niet langer binnen de reguliere werkprocessen kan worden bestreden. Het
uitgangspunt van WL is dat elk incident zo lang mogelijk binnen de reguliere lijn wordt opgepakt. Pas/alleen
wanneer er meer centrale coördinatie en leiding nodig is wordt de crisisorganisatie gealarmeerd.
Een calamiteit kan meerdere taakvelden raken (bijvoorbeeld kwaliteit en zuiveren). De crisisorganisatie
coördineert al die taakvelden en zorgt voor een integrale (multidisciplinaire) aanpak. Ieder team op elk niveau
bestaat uit een aantal functionarissen die bij de coördinatie betrokken zijn en waarvan de bezetting is
onderverdeeld naar:
•
•

Kern: De bezetting die minimaal altijd in een crisisteam ‘aan tafel zit’, ongeacht het scenario van de
calamiteit.
Facultatief: De bezetting die, scenario afhankelijk en op aanwijzing van de voorzitter/leider van het
betreffende team, specifiek op ad hoc basis kan worden toegevoegd naargelang de behoefte.

Voor ‘dagelijkse incidenten’ is geen bijzondere coördinatiestructuur (opschaling) nodig. De aanpak is de
verantwoordelijkheid van de reguliere bedrijfs- en procesvoering. Vereist een incident meer aansturing en
coördinatie in de reguliere lijn dan komt het Regieteam in stelling (zie par. 4.1).
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3.1

Organogram

De organisatiestructuur van de crisisorganisatie ziet er als volgt uit:

Figuur 1: Organogram crisisorganisatie Waterschap Limburg

In de volgende paragrafen worden verder ingegaan op de te alarmeren onderdelen van de crisisorganisatie
(incl. taken, samenstelling, leiding en coördinatie). De taken en verantwoordelijkheden per crisisfunctie zijn
gebaseerd op de kaders van het Uniforme Rollenboek opgesteld door de Unie van Waterschappen (2016).
Wanneer het gaat om besluitvorming in de verschillende teams binnen de crisisorganisatie, dan laat de
voorzitter/leider zich adviseren door alle deelnemers van het desbetreffende team. De uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid ligt bij de voorzitter/leider van dat team.
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3.2

Op- en afschaling

Calamiteiten verschillen in aard, omvang en gevolgen en dus het bijbehorende coördinatie niveau
(opschalingsniveau) ook. De fasering werkt volgens het principe van de organisatorische opschaling. Indien een
calamiteit een hoger niveau van verantwoordelijkheden vereist, wordt opgeschaald van uitvoerend naar
tactisch en uiteindelijk strategisch niveau. Opschaling vindt plaats in afstemming met en onder
verantwoordelijkheid van de leider of voorzitter/leider van het eerstvolgend escalatieniveau. Wisseling in
coördinatiefase wordt aangeduid middels een pushbericht op EEF, een notificatie op de smartphones van de
WL-medewerkers2 (indien zij de Embrace app hebben gedownload) en, indien nodig, een e-mail. Het bericht
heeft de volgende strekking:
“Attentie medewerkers: de crisisorganisatie van WL is opgeschaald naar coördinatiefase (#). Als je een
opdracht krijgt vanuit de crisisorganisatie, dan heeft deze voorrang op je reguliere werk. Krijg je geen opdracht,
dan hoef je niks te doen.”
Indien er niet is opgeschaald, maar er vanuit de lijn een Regieteam actief is worden de medewerkers eveneens
geïnformeerd. Het bericht heeft in dat geval de volgende strekking:
“Attentie medewerkers: Er is sprake van een incident. Het regieteam is actief. Mogelijk krijg je een
opdracht van je teammanager of planner. Krijg je géén opdracht, dan hoef je niks te doen.´
De uitgangspunten die Waterschap Limburg hanteert voor het op- en afschalen:
• Het opschalingsniveau past bij de aard en ernst van de calamiteit en de behoefte aan coördinatie en
besluitvorming;
• We werken zo lang als mogelijk in de reguliere lijn.
Met op- of afschaling wordt bereikt dat effectieve coördinatie op de bestrijdingsmaatregelen en noodzakelijke
besluitvorming op het juiste niveau kan plaatsvinden. Daarnaast kan de voorzitter/leider van het actieve team
per calamiteit zelf bepalen welke teams en/of functies noodzakelijk zijn voor de bestrijding. Dit wordt
asynchrone opschaling genoemd. Het de voorzitter/leider van het actieve team brengt een advies uit aan het
volgende niveau, die daarover het besluit neemt en overgaat tot alarmering (het knoppenmodel). Ook de
afschaling verloopt op dezelfde wijze. Dit wordt asynchrone afschaling genoemd. Hiermee wordt voorkomen
dat te veel functionarissen aan de start van de inzet worden gealarmeerd. Daarnaast kan iedere crisisrol
doorstromen naar een hoger niveau, tenzij er behoefte/noodzaak is voor aflossing.

3.2.1

Asynchrone opschaling
Naast de formele opschaling, waarbij één of meerdere crisisteams actief worden, is het in bepaalde situaties
denkbaar dat het juist niet nodig is om complete crisisteams in te richten. Afhankelijk van de specifieke aard en
omvang kan het zijn dat met hoge prioriteit diverse maatregelen genomen moeten worden, vaak binnen één
(of slechts een paar) proces(sen) (monodisciplinair). Deze processen maken dan daarvoor de nodige capaciteit
vrij. Vooral (crisis)communicatie is een proces waar dit zich kan afspelen. Om aan dat specifieke proces dan
voldoende prioriteit, leiding en coördinatie te kunnen geven, kan worden besloten (veelal door de OL) om
monodisciplinair op te schalen, ook wel asynchrone opschaling genoemd. Feitelijk vallen de te nemen
maatregelen voor het merendeel binnen het reguliere proces, zij het onder bijzondere omstandigheden. Een
aantal sleutelfunctionarissen in de reguliere organisatie zullen zo nodig geïnformeerd of betrokken worden
(bijvoorbeeld de Dijkgraaf en verantwoordelijk inhoudelijk portefeuillehouder). Het formeren van een
Regieteam en team werkgebied Horst/Sittard die in de lijn blijven werken, past binnen deze benadering.

2

Indien het sturen van de notificatie naar de smartphones van WL-medewerkers niet gaat, dan stuurt IDM een
pushbericht naar de medewerkers middels de MDM tool.
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3.2.2
Informatieproces
Teneinde alle functionarissen en processen goed geïnformeerd te hebben en te houden zijn onderstaande
(interne) procesafspraken geformuleerd.
De 1e lijn wordt geïnformeerd vanuit de operationele rol, de 2e lijn wordt geïnformeerd vanuit de 1e lijn.
Het proces zoals weergegeven in de onderstaande tabel kan als leidraad gebruikt worden om het
informatieproces te borgen. De invulling hiervan kan naar wens of behoefte aangepast worden in de praktijk.
Incident /
Calamiteit
(voorbeeld)
Stijgende
afvoer
Maas/Roer
Ernstige
vervuiling
met
vissterfte
Pandemie
BCM in
gedrang
Maas
afvoer
>3000M³

Kwalificatie

Operationele rollen

Informatief 1e lijn

Informatief 2e
lijn

Regulier incident
met crisiskarakter

Incidentwacht
Monitoringswacht

Dijkgraaf

Incident

Crisisbeheersing
Piket Communicatie
Regieteam

Crisisbeheersing
Piket Operationeel
leider
Piket directeur
Dijkgraaf
Portefeuillehouder

Incident / Crisis

Operationeel Leider
Crisiscoördinator
Communicatie
Dijkgraaf
Piket Directeur
Operationeel Team
Beleidsteam

Piket directeur
Dijkgraaf
Portefeuillehouder
Dagelijks Bestuur

Dagelijks
Bestuur

Crisis

Dagelijks
Bestuur

Algemeen
Bestuur
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4

De coördinatiefasen

In dit hoofdstuk worden de coördinatiefasen beschreven zoals weergegeven in het organogram (zie par. 3.1).
Bij elke fase worden de opschalingscriteria en de betrokken teams inclusief kernbezetting, taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, locatie en reactietijd beschreven. Het hoofdstuk start met de reguliere
incidentbestrijding waarbij onder andere het Regieteam aan bod komt.

4.1

Reguliere incidentbestrijding

24/7 zijn de monitoringswacht en incidentenwacht3 actief. Zij reageren als eerste op afwijkingen, meldingen
en klachten. Reguliere klachten en meldingen worden hierdoor afgehandeld. Bij calamiteiten met een hoge
impact is meer coördinatie of mandaat nodig. Waterschap Limburg streeft ernaar om zo lang mogelijk in de
reguliere lijnorganisatie te blijven werken. Indien er behoefte is aan meer afstemming/sturing/regie, zonder
dat er een crisisstructuur nodig is, dan kan er in deze lijn een Regieteam en zo nodig een lokaal team
werkgebied Horst/Sittard worden geformeerd. De incidentenwacht informeert de adviseur crisisbeheersing.
De adviseur crisisbeheersing of diens vervanger fungeert als voorportaal van het Regieteam en adviseert de
clustermanager Areaalbeheer vervolgens om wel/geen Regieteam te formeren.
4.1.1
Melding
Voor het melden, alarmeren en afhandelen van calamiteiten, hanteert het waterschap de volgende
uitgangspunten:
•

•
•

•

Het waterschap is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor incidenten- en
calamiteitenmeldingen (onder andere via de receptie WL 088-8890100, Meldpunt Water 0800-0341,
incidentenwacht, veiligheidsregio);
De snelheid en coördinatieniveau van de afhandeling (bestrijding) staat in verhouding tot de
spoedeisendheid en aard van de melding (calamiteit);
De piketmedewerker Crisiscommunicatie, de adviseur crisisbeheersing en de voorzitter/leider van een
eventueel ‘hoger team’ (ook als dat nog niet actief is) worden altijd geïnformeerd over een eventuele
calamiteit;
Iedere crisisrol kan doorstromen naar een hoger niveau, tenzij er behoefte/ noodzaak is voor
aflossing.

Uitgangspunt is dat calamiteiten die direct handelen vragen altijd telefonisch gemeld worden. Tijdens
kantooruren worden deze aangenomen en doorgezet via de Meldkamer Water naar de Incidentenwacht, die
vervolgens de melding oppakt. Zodra het een calamiteit betreft waarvan de verwachting is dat veel mensen
het waterschap telefonisch zullen benaderen, dan dient er actieve communicatie op de website van het
waterschap en sociale media als Twitter en Facebook plaats te vinden. Dit om dubbele meldingen te
voorkomen.

3

De incidentwacht wordt buiten kantoortijden ingezet.
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4.1.2
Regieteam
De leider van het Regieteam stemt af met de OL of er een faseovergang plaats moet vinden naar het WAT. Het
WAT heeft in de basis dezelfde samenstelling als het Regieteam. In het geval dat een incident dient te worden
aangemerkt als een calamiteit, transformeert het Regieteam op besluit van de OL naar een Waterschap Actie
Team (WAT).
Het Regieteam treedt in werking bij incidenten met de volgende kenmerken:
• Er is afstemming nodig met één of meerdere crisispartners en/of;
• Het incident heeft (beperkte) impact op de omgeving en/of;
• Het incident is grensoverschrijdend en/of;
• Er sprake is van lichamelijk letsel en/of;
• Het incident (hoe klein ook) komt in de pers of in de (social-)media en/of;
• Er is behoefte aan meer afstemming/sturing/regie en/of;
• De benodigde inspanning overstijgt de reguliere bedrijfsvoering of dreigt de reguliere bedrijfsvoering
te overstijgen.
Taken
•
•

Monitort de lijnorganisatie op de afhandeling van een incident en zal waar nodig advies, steun en
regie geven en nemen.
De leider van het Regieteam stuurt, indien nodig, het team werkgebied Horst/Sittard aan.

Verantwoordelijkheden
• Het vergaderen middels het model proces, beeld-, oordeel- en besluitvorming (PBOB).
• Het bijhouden van een logboek en registratie van besluiten inclusief het registreren en vastleggen van
geleden en/of veroorzaakte schades.
• Het schakelen met de OL wanneer het incident niet langer door de reguliere lijnorganisatie onder
controle gehouden/afgehandeld kan worden.
Bevoegdheden
Het Regieteam heeft als team geen bevoegdheden. De bevoegdheden zijn enkel afkomstig uit de
bevoegdheden die elke aangesloten specialist heeft (denk hierbij aan de clustermanager Areaalbeheer).
Kernsamenstelling
Het Regieteam kent een ad hoc samenstelling maar bestaat minimaal uit de volgende functionarissen:
• Leider (clustermanager Areaalbeheer/aangewezen plaatsvervanger4)
• Adviseur crisisbeheersing
• Adviseur communicatie
Verdere invulling vindt scenarioafhankelijk plaats volgens het knoppenmodel.
Knoppenmodel
Het knoppenmodel is een figuurlijke alarmeringstool waarbij elk specialisme en (crisis)proces binnen WL op
het gewenste moment gealarmeerd en ingezet worden. De Crisiscoördinator (adviseur crisisbeheersing in de
warme fase) maakt hierbij gebruik van zijn totaaloverzicht van hetgeen beschikbaar is. Op deze manier kan
flexibel en op maat gewerkt worden. Ter illustratie is er een afbeelding van het knoppenmodel toegevoegd
bijlage 3.
Locatie
Het Regieteam komt indien noodzakelijk samen in Roermond.

4

Plaatsvervanger kan gelezen worden als:
Rolinvulling bij afwezigheid van de clustermanager Areaalbeheer
Rolinvulling als gevolg van scenariospecifieke omstandigheden door de verantwoordelijke
clustermanager (ter illustratie: clustermanager IDM bij een ICT-storing)
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Reactietijd
Het Regieteam is binnen 60 minuten na alarmering gereed om met de taakuitvoering aan te vangen. Hierbij
dient ook de vraag gesteld te worden of iemand binnen de gestelde reactietijd op de aangeven locatie
aanwezig kan zijn. Taakuitvoering kan ook inhouden dat het proces middels telefoon of Microsoft Teams wordt
opgestart (piket toelichting in paragraaf 5.1.)
4.1.3
Team werkgebied Horst/Sittard
Afhankelijk van de situatie en behoefte wordt ‘in de lijn’ het team werkgebied Horst/Sittard op het incident
ingezet en gemonitord door het Regieteam.
Taken
•
•

De technische uitvoering van het bestrijden van incidenten.
Het aansturen van het technische personeel en de aannemers die betrokken zijn.

Verantwoordelijkheden
Het werkgebied Horst/Sittard heeft de verantwoordelijkheid de taken ten uitvoer te brengen en
terugkoppeling te geven over de huidige stand van zaken aan het Regieteam.
Bevoegdheden
Het werkgebied Horst/Sittard heeft als team geen bevoegdheden. De bevoegdheden zijn enkel afkomstig uit
de bevoegdheden die elke betrokken medewerker heeft.
Kernsamenstelling
Het team werkgebied Horst/Sittard kent een ad hoc samenstelling op basis van de benodigde specialismen
maar bestaat minimaal uit de volgende functionarissen:
• Teamleider
• Planning en registratie
• Logistiek
Verdere invulling vindt scenarioafhankelijk plaats volgens het knoppenmodel.
Locatie(s)
Het team werkgebied Horst / Sittard komt (indien van toepassing) samen op de volgende locatie(s):
• Steunpunt Horst
• Steunpunt Sittard
De teams werkgebied Horst / Sittard hebben de volgende logistieke faciliteiten:
• Calamiteitenloods Horst
• Calamiteitenloods Sittard
Reactietijd
Het team werkgebied Horst/Sittard is binnen 60 minuten na alarmering gereed om met de taakuitvoering aan
te vangen. Vanuit de organisatie kan er een voorwaarschuwing worden afgegeven, waarbij functionarissen het
verzoek krijgen zich gedurende een bepaalde periode beschikbaar te houden. De reactietijd is dan geborgd
middels vrije instroom (voor bereik- en beschikbaarheid zie par. 5.1).
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4.2

Opschalen naar coördinatiefase 1

De leider van het Regieteam stemt af met de OL of er een faseovergang plaats moet vinden naar het WAT. Het
WAT heeft in de basis dezelfde samenstelling als het Regieteam. In het geval dat een incident dient te worden
aangemerkt als een calamiteit, transformeert het Regieteam naar een Waterschap Actie Team (WAT).
• De teams werkgebied Horst/Sittard worden vanaf coördinatiefase 1 (conform organogram zie par.
3.1) WGT’s genoemd.
• Het deel van het beheergebied en organisatie dat niet is getroffen door de calamiteit blijft in de
reguliere lijn werken en schaalt niet automatisch mee op.
• Omdat er in geval van calamiteit ook altijd behoefte is aan communicatie, wordt er tijdens
coördinatiefase 1 een team crisiscommunicatie geformeerd.
Opschalingscriteria
Coördinatiefase 1 treedt in werking bij calamiteiten met de volgende kenmerken:
• De benodigde inspanning overstijgt de reguliere bedrijfsvoering en/of;
• Te nemen maatregelen passen niet binnen bestaand beleid en/of;
• Afstemming met crisispartners is nodig.
De maatregelen worden veelal in eigen beheer uitgevoerd, gecoördineerd door het WAT. De Crisiscoördinator
legt (zo nodig) contact met de gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio's om de eventuele
gevolgen voor regionale opschaling te bepalen en hij informeert de piket-directeur.
4.2.1
Waterschap Actieteam
Het Waterschap Actieteam (WAT) is een opgeschaalde en uitgebreide versie van het Regieteam (dat daarmee
komt te vervallen) en geeft operationele uitvoering aan het bestrijden van de calamiteit. Het WAT coördineert
alle uitvoerende activiteiten (bronbestrijding) in een regio. Onder aansturing van de leider WAT betreft dit alle
werkzaamheden die in de opgeschaalde situatie plaatsvinden. Het WAT is actief bij de coördinatiefasen 1, 2, 3
en 4 en vormt de schakel tussen de crisisteams op kantoor en de bestrijding in het veld. Afhankelijk van de
aard van de calamiteit, wordt de kernbezetting naar behoefte uitgebreid met één of meerdere specialisten en
adviseurs.
Het WAT blijft in tegenstelling tot het regieteam ten alle tijden intact, ook bij opschaling naar de volgende fase.
Taken
•
•
•
•
•
•

Het coördineren van de bestrijding in het veld door het aansturen van de WGT’s Horst / Sittard.
Het verwerken van de feiten, knelpunten en maatregelen op kaartmateriaal ter verdere beeldvorming
voor de teams in de crisisorganisatie.
Het initiëren en interpreteren van onderzoek (onder andere metingen).
Het adviseren over de eventuele noodzaak tot verdere op- of afschaling.
Het zorgdragen voor het borgen van de uitvoering van openstaande acties door de lijnorganisatie.
Vanaf coördinatiefase 2 ook de taken:
o Het uitvoeren van opdrachten vanuit het WOT.
o Zo nodig aanvragen van personele en materiële bijstand bij het WOT.
o Periodiek informeren van het WOT.
o Het voorleggen van tactische besluiten aan het WOT.

Verantwoordelijkheden
• Het vergaderen middels het model proces, beeld-, oordeel- en besluitvorming, (PBOB) en het
afstemmen van het vergaderritme op die van eventuele andere in- en externe coördinatieteams;
• Het bijhouden van een logboek en registratie van besluiten inclusief het registreren en vastleggen van
geleden en/of veroorzaakte schades.
• Het opstellen en delen van het situatiebeeld met interne en externe belanghebbende crisisteams.
• Het leveren van een Liaison CoPI voor de Veiligheidsregio in GRIP-1 en het afstemmen daarmee (zie
paragraaf 4.6).
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•
•
•

Het borgen van tijdige vervanging en aflossing van de teamleden, inclusief de bijbehorende
overdracht.
Het verifiëren of alle acties en genomen besluiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en het borgen van de
uitgevoerde acties.
Het organiseren van interne berichtgeving zolang het WOT nog niet actief is.

Bevoegdheden
• Neemt besluiten op uitvoerend niveau.
• Geeft opdrachten aan het WGT Horst/Sittard tot het nemen van bestrijdingsmaatregelen in het veld
binnen het bestaand beleid.
• Geeft opdrachten aan aannemers.
• Laat handhaving optreden in het kader van bevoegd gezag (indien van toepassing).
Kernsamenstelling
Het WAT bestaat uit de kernsamenstelling van het Regieteam, aangevuld met:
• Informatiecoördinator
• Administratie ondersteuner(s)
Verdere invulling vindt scenarioafhankelijk plaats volgens het knoppenmodel.
Locatie
Het WAT komt samen in Roermond.
Reactietijd
Het WAT is binnen 60 minuten na alarmering gereed om met de taakuitvoering aan te vangen. Borging is
vanuit vrije instroom (piket toelichting in paragraaf 5.1).
4.2.2
Werkgebiedsteam
De teams werkgebied Horst/Sittard gaan tijdens coördinatiefase 1 over naar Werkgebiedsteams (WGT). Dit
houdt in dat het reguliere werk een lagere prioriteit krijgt en de vragen van de leider WGT worden opdrachten.
Taken
•
•

De technische uitvoering van het bestrijden van calamiteiten.
Het aansturen van het technische personeel en de aannemers die betrokken zijn.

Verantwoordelijkheden
Het WGT Horst/Sittard heeft de verantwoordelijkheid de taken ten uitvoer te brengen, terugkoppeling te
geven over de huidige stand van zaken aan het WAT en de verantwoordelijkheden die iedere medewerker met
een crisisrol binnen het team heeft gekregen.
Bevoegdheden
Het WGT Horst/Sittard heeft als team geen bevoegdheden. De bevoegdheden zijn afkomstig uit het mandaat
dat iedere medewerker met een crisisrol binnen het team heeft gekregen.
Kernsamenstelling
De WGT’s kennen een ad hoc samenstelling op basis van de benodigde specialismen maar bestaat minimaal uit
de volgende rollen:
• Leider WGT
• Planning en registratie
• Logistiek
Verdere invulling vindt scenarioafhankelijk plaats volgens het knoppenmodel.
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Locatie(s)
Het WGT Horst/Sittard komt (indien van toepassing) samen op de volgende locatie(s):
• Steunpunt Horst
• Steunpunt Sittard
De WGT’s Horst/Sittard hebben de volgende logistieke faciliteiten:
• Calamiteitenloods Horst
• Calamiteitenloods Sittard
Reactietijd
Het WGT is binnen 60 minuten na alarmering gereed om met de taakuitvoering aan te vangen. Vanuit de
organisatie kan er een voorwaarschuwing worden afgegeven, waarbij functionarissen het verzoek krijgen zich
gedurende een bepaalde periode beschikbaar te houden. De reactietijd is dan geborgd middels vrije instroom
(voor bereik- en beschikbaarheid zie par. 5.1).
4.2.3
Crisiscommunicatie
Crisiscommunicatie is een belangrijke pijler binnen de calamiteitenbestrijding. Daarom heeft WL een specifiek
crisiscommunicatieplan opgesteld. Crisiscommunicatie haalt enerzijds de buitenwereld naar binnen om een
informatiepositie op te bouwen en om een communicatieaanpak uit te werken (via een omgevingsanalyse).
Anderzijds brengt zij de binnenwereld naar buiten om gericht en in dialoog te voorzien in de gesignaleerde
informatiebehoeften.
Taken
Crisiscommunicatie (CC) heeft de taak invulling te geven aan crisiscommunicatie, zowel intern als extern. Zij
zijn actief vanaf coördinatiefase 1.
Verantwoordelijkheden
CC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het crisiscommunicatieplan.
Bevoegdheden
CC is bevoegd om gevraagd en ongevraagd te adviseren (aangaande de tactiek van de crisiscommunicatie).
Kernsamenstelling
In afwachting van het definitieve Crisiscommunicatieplan (medio 2021) wordt de onderstaande samenstelling
aanbevolen:
• Leider Crisiscommunicatie
• Informatiecoördinator (indien nodig of wenselijk)
• Analyse en advies:
o Adviseur voor het WAT/WOT/WBT indien deze zijn opgeschaald
o Omgevingsanalist
• Pers en publiek:
o P&P communicatie
o Webredacteur
Verdere opschaling vindt scenarioafhankelijk plaats volgens het knoppenmodel.
Locatie
CC komt samen in Roermond.
Reactietijd
CC is, doordat er een piketfunctie is ingericht, in staat direct te reageren en te starten met de taakuitvoering
(piket toelichting in paragraaf 5.1.)
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4.3

Opschalen naar Coördinatiefase 2

Indien meer coördinatie nodig is, dan wordt er opgeschaald naar coördinatiefase 2. De leider WAT informeert
en adviseert de OL over de opschalingsbehoefte. De OL besluit al dan niet tot verdere opschaling en alarmering
van het Waterschap Operationeel Team (WOT). Het WAT blijft naast het WOT in stand.
Opschalingscriteria
Coördinatiefase 2 treedt in werking bij calamiteiten met de volgende kenmerken:
• Er is sprake van een relatief grote impact op de omgeving en/of;
• Er is sprake van (mogelijke) bedreiging of aantasting van de functionele werking van
waterstaatswerken en/of;
• Er is sprake van (mogelijke) bedreiging of aantasting van de bedrijfscontinuïteit en/of;
• Er is sprake van (mogelijke) potentiële tegengestelde belangen in de in- en/of externe samenwerking
en/of;
• Er is sprake van (dreigende) schaarste (mens/middelen/materieel) en/of;
• Er is sprake van grote ‘belangstelling’ van media en burgers.
De OL stelt het WOT samen in overleg met de crisiscoördinator en informeert de piket-directeur over de
ontwikkelingen.
4.3.1
Waterschap Operationeel Team
Het WOT geeft operationele leiding aan het bestrijden van de calamiteit. Het team coördineert alle activiteiten
op tactisch niveau. De Operationeel Leider bepaalt de wijze waarop aan het tactisch niveau invulling wordt
gegeven. Door deze “vrijheid” in het inrichten van de organisatie op tactisch niveau ontstaat een flexibele
structuur die de organisatie in omvang kan aanpassen aan de behoefte. Het WOT geeft leiding aan het WAT,
Crisiscommunicatie en het scenarioteam.
Het WOT is actief bij de coördinatiefasen 2, 3 en 4 en richt zich vooral op de vertaling van scenario’s naar
effecten op thema’s als (crisis)communicatie (in- en extern) en juridisch advies. Het WOT is het voorbereidend
orgaan voor eventuele bestuurlijke besluitvorming in het Waterschap Beleidsteam (WBT).
Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coördineren van de tactische leiding van de bestrijding.
Het toevoegen van de tactische componenten, juridische en communicatieve context aan het
technisch inhoudelijk voorstel van het WAT.
Het beoordelen van de effectiviteit van de genomen maatregelen en het maken van prognoses over
de ontwikkeling van de calamiteit.
Coördineren van de informatiestromen (in- en extern).
Periodiek informeren van het WAT.
Zo nodig aanvragen van personele en materiële bijstand van elders.
Het onderhouden van contact/overleg met crisispartners op tactisch coördinerend niveau.
Organiseren van een telefonische bereikbaarheid (in- en extern), zo nodig door het laten activeren
van een callcenter; inclusief operationele bemensing en inhoudelijke begeleiding.
Het adviseren over de eventuele noodzaak tot verdere op- of afschaling aan de Dijkgraaf.
Vanaf coördinatiefase 3 ook de taken:
o Vertalen van de strategie (besluitvorming) van het WBT in tactische richtlijnen voor de
uitvoering door het WOT en WAT.
o Periodiek informeren/adviseren van het WBT.
o Het voorleggen van bestuurlijke besluiten aan het WBT.
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Verantwoordelijkheden
• Het vergaderen conform het model proces, beeld-, oordeel- en besluitvorming (P-BOB).
• Het besluiten over de door het WAT aangedragen beslispunten.
• Het bijhouden van een logboek en registreren van besluiten.
• Het laten opstellen en uitvoeren van een communicatietactiek in afstemming met het WBT en WAT.
• Het leveren van een liaison voor het Regionaal Operationeel Team (ROT) in GRIP-2 van de
Veiligheidsregio en het afstemmen daarmee.
• Het (via de liaison ROT) afstemmen met de Veiligheidsregio over de eventuele opschalingsbehoefteen/of noodzaak.
• Besluitvorming over de uitvoering van acties op tactisch niveau.
• Het opstellen en delen van het situatiebeeld met interne en externe belanghebbende crisisteams.
• Het zo nodig aanwijzen van een informatiemanager.
• Het borgen van tijdige vervanging en aflossing van de teamleden, inclusief de bijbehorende
overdracht.
• Het verifiëren of alle acties en genomen besluiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en het borgen van de
uitgevoerde acties.
• Het in nauw overleg met de Dijkgraaf zorgdragen voor personeel dat in een eventueel (strafrechtelijk)
onderzoek of onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVJ) wordt ondervraagd, alsmede het
borgen van dossiervorming in dit traject. Tevens borgen dat deze zorg in de nafase in de
lijnorganisatie wordt belegd.
• Het organiseren van interne berichtgeving.
Bevoegdheden
• Mag uitvoerend niveau overrulen.
• Draagt adviseurs en ondersteuners op aan de bestrijding deel te nemen, ook buiten de reguliere
werktijden en werkzaamheden.
• Laat handhaving optreden in het kader van bevoegd gezag (indien van toepassing).
Kernsamenstelling
Het WOT bestaat uit de volgende rollen:
• leider: Operationeel Leider
• Crisiscoördinator
• Adviseur Crisiscommunicatie
• Administratieve ondersteuner(s)
• Informatiecoördinator
Verdere invulling vindt scenarioafhankelijk plaats volgens het knoppenmodel.
Locatie
Het WOT komt samen in Roermond.
Reactietijd
Het WOT is binnen 60 minuten na alarmering gereed om met de taakuitvoering aan te vangen. Borging
middels piket en vrije instroom, afhankelijk van functionaris (piket toelichting in paragraaf 5.1).
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4.3.2
Scenarioteam
Zoals in paragraaf 3.1 is weergegeven kan het scenarioteam operationeel worden vanaf fase 2. De OL besluit of
er een scenarioteam geactiveerd wordt.
Taken
•
•
•
•

Verschillende scenario’s uitwerken.
Factoren verkennen die invloed kunnen hebben op scenario’s.
Het toetsen van de waarschijnlijkheid van mogelijke scenario’s.
Bevindingen weergeven in een goed beargumenteerd advies voor het WOT.

Verantwoordelijkheden
Het scenarioteam is verantwoordelijk voor het scenario denken om van daaruit advies te geven aan het
operationeel team en het bewaken van het eigen proces.
Bevoegdheden
Het scenarioteam heeft geen bevoegdheden.
Samenstelling
Het scenarioteam bestaat uit een leider scenarioteam en wordt, afhankelijk van de calamiteit, verder
aangevuld met de noodzakelijke expertise(s)5.
Locatie
Het scenarioteam komt samen in Roermond.
Reactietijd
Het scenarioteam is binnen 60 minuten na alarmering gereed om met de taakuitvoering aan te vangen (piket
toelichting in paragraaf 5.1).

5

Dit kan ook een externe partner zijn, zoals een aannemer.
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4.4

Opschalen naar Coördinatiefase 3

Bij noodzaak voor beleidsbeslissingen schaalt het waterschap op naar coördinatiefase 3, waarbij er een
Waterschap Beleidsteam (WBT) geformeerd wordt. Het WOT, CC, scenarioteam en WAT en de WGT’s blijven in
stand. Het WBT richt zich vooral op de bestuurlijke effecten van een calamiteit op thema’s als
(crisis)communicatie en juridische kaders, voor zover bestaand beleid daarin niet voorziet en bestuurlijke
besluitvorming nodig is.
De (operationele) bestrijding wordt gecoördineerd vanuit het WOT. Bestuurlijke coördinatie gebeurt door het
WBT, waar tevens kaders voor de operationele aanpak door het WAT en WOT worden bepaald. Zo nodig
maakt de Dijkgraaf gebruik van de bijzondere (nood)bevoegdheden die hij heeft in geval van calamiteiten.
De OL informeert en adviseert de piket-directeur over de eventueel verdere opschalingsbehoefte. De piketdirecteur besluit al dan niet tot verdere opschaling en alarmering van het WBT. De betrokken bestuurders
(portefeuillehouders: thema en gebied) en de Dijkgraaf worden formeel geïnformeerd door de piket-directeur.
Het waterschap schaalt monodisciplinair niet verder op dan coördinatiefase 3, omdat de interne
coördinatiestructuur in coördinatiefase 4 niet meer verandert. Het waterschap is in coördinatiefase 3 tot het
hoogste interne niveau opgeschaald.
Opschalingscriteria
Coördinatiefase 3 treedt in werking bij calamiteiten, voor zover deze betrekking hebben op de volgende
kenmerken:
• Er is sprake van een (zeer) grote impact op de omgeving (media/ burgers) en/of;
• Er is mogelijk sprake van bedreiging voor mens, dier en milieu en/of;
• Er is sprake van slachtoffers en/of;
• Er is sprake van medewerkers die (mogelijk) betrokken/verdachten zijn in een onderzoek met
betrekking tot de calamiteit;
• Bestuurlijke coördinatie is noodzakelijk (in- en/of extern) en/of;
• Er is sprake van mogelijke potentiële tegengestelde (bestuurlijke) belangen in de interne en/of
externe samenwerking en/of;
• Er is mogelijk sprake van grote financiële en/of juridische consequenties en/of;
• Bestaand beleid biedt te weinig kaders voor de aanpak van de calamiteit; en/of;
• De belangen van het waterschap en die van de directe omgeving kunnen of zullen worden geschaad.
4.4.1
Waterschap Beleidsteam in coördinatiefase 3
Het WBT is het platform van waaruit de voorzitter (de Dijkgraaf of een door de Dijkgraaf aangewezen dagelijks
bestuurslid) invulling geeft aan de besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie op strategisch niveau.
Hij wordt daarin gesteund door een aantal vaste beleidsadviseurs. Daarnaast kunnen naar behoefte van de
Dijkgraaf ook de inhoudelijk dagelijks bestuursleden en beleidsadviseurs aanschuiven.
Los van het beleidsgebonden karakter van dit platform is het ook de plaats waarbinnen de voorzitter in overleg
kan treden met andere gezagsdragers zoals collega dijk- of watergraven, burgemeesters, HID’en en
vertegenwoordigers van belangenorganisaties (LLTB, natuurorganisaties).
Taken
•
•
•
•
•
•

Coördineren van de strategische leiding van de calamiteitenbestrijding.
Het toevoegen van de bestuurlijke, juridische en communicatieve context/ strategie, aan het tactisch
inhoudelijk voorstel van het WOT.
Het beoordelen van de effectiviteit van de genomen maatregelen en het maken van prognoses over
de ontwikkeling van de calamiteit.
Opstellen van strategische richtlijnen voor de uitvoering door het WOT.
Het formuleren van nieuw beleid en strategieën met betrekking tot de calamiteitenbestrijding waarin
bestaande plannen niet voorzien, zoals het stellen van doelen en kaders.
Het bewaken van de juiste gang van zaken tijdens de calamiteitenbestrijding.
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•
•
•

Het delen van relevante informatie op strategisch niveau met de eigen bestuurders.
Het WBT coördineert de strategische calamiteitenbestrijding en legt verantwoording af aan het
dagelijks en zo nodig algemeen bestuur.
Het onderhouden van contact/overleg met crisispartners op strategisch (bestuurlijk) coördinerend
niveau.

Verantwoordelijkheden
• Het vergaderen conform het model het model proces, beeld-, oordeel- en besluitvorming (P-BOB).
• Besluiten over de door het WOT aangedragen beslispunten.
• Het bijhouden van een logboek en registreren van besluiten.
• Het bewaken van het imago van het waterschap en de bestuurlijke en politieke risico’s.
• De besluitvorming op strategisch niveau.
• Het leveren van een liaison voor het Regionaal of Gemeentelijk Beleidsteam (RBT of GBT) in GRIP-3 of
GRIP-4 van de Veiligheidsregio en het afstemmen daarmee.
• Het opstellen en delen van het situatiebeeld met interne en externe belanghebbende crisisteams.
• Het borgen van tijdige vervanging en aflossing van de teamleden, inclusief de bijbehorende
overdracht.
• Het verifiëren of alle acties en genomen besluiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en het borgen van de
uitgevoerde acties.
Bevoegdheden
• Mag besluiten op tactisch niveau overrulen.
• Indien nodig via de voorzitter inzetten van elk personeelslid bij de bestrijding van de calamiteit6.
• Het via de voorzitter nemen van alle noodzakelijke maatregelen om gevaren voor waterstaatswerken
af te wenden (artikel 5.29 Waterwet).
• Eventuele zaken op basis van keur of bestuurlijke mandaatregelingen.
• Laat handhaving optreden in het kader van bevoegd gezag (indien van toepassing).
Kernsamenstelling
Het WBT bestaat uit de volgende rollen:
• Voorzitter (Dijkgraaf)
• Directeur WL
• Directeur WBL (indien casus relevantie WL/WBL heeft)
• Informatiecoördinator
• Leden dagelijks bestuur (afhankelijk van betreffende portefeuille)
• Operationeel Leider
• Crisiscoördinator
• Adviseur Crisiscommunicatie
• Administratieve ondersteuner(s)
Verdere invulling vindt scenarioafhankelijk plaats volgens het knoppenmodel.
Locatie
Het WBT komt samen in Roermond.
Reactietijd
Het WBT is binnen 60 minuten na alarmering gereed om met de taakuitvoering aan te vangen (piket
toelichting in paragraaf 5.1).

6

Is opgenomen in de arbeidsovereenkomst van WL-medewerkers.
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4.5

Opschalen naar Coördinatiefase 4

Het verschil met coördinatiefase 3, is dat het bij fase 4 om een ramp of crisis gaat waarbij de
veiligheidsregio(‘s) zijn opgeschaald naar GRIP 4 en waarbij Waterschap Limburg een van de betrokken
partners is (zie par. 4.6). In deze fase verandert de interne coördinatiestructuur niet meer (de waterbeheerder
is immers al tot het hoogste niveau opgeschaald).
Dit is een door de Unie van Waterschappen gekozen structuur.
De piket-directeur informeert de Dijkgraaf over de eventuele verdere opschalingsbehoefte. De Veiligheidsregio
kan een verzoek doen om een liaison aan te laten sluiten in het BT van de veiligheidsregio, in dit geval de
Dijkgraaf of het door de Dijkgraaf aangewezen dagelijks bestuurslid.
De Dijkgraaf beslist al dan niet over verdere opschaling naar fase 4. De betrokken bestuurders
(portefeuillehouders: thema en gebied) worden geïnformeerd door de piket-directeur.
4.5.1
Waterschap Beleidsteam in coördinatiefase 4
Het WBT is het platform waarbinnen de voorzitter (de Dijkgraaf of zijn plaatsvervanger) invulling geeft aan de
besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie op strategisch niveau. Hij wordt daarin gesteund door
een aantal vaste beleidsadviseurs. Daarnaast kunnen naar behoefte ook andere beleidsadviseurs aanschuiven.
De voorzitter (Dijkgraaf) beslist hierin.
Los van het beleid gebonden karakter van dit platform is het ook de plaats waarbinnen de voorzitter in overleg
kan treden met andere gezagsdragers zoals collega dijk- of watergraven, burgemeesters, HID’en en
vertegenwoordigers van belangenorganisaties (LLTB, natuurorganisaties).

4.6

GRIP

De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is de werkwijze waarmee bepaald wordt
hoe de coördinatie tussen de operationele diensten (brandweer, politie, GHOR en gemeente) verloopt. De
procedures regelen opschaling op operationeel niveau (plaats van de calamiteit) tot bestuurlijk niveau (van
gemeente tot waar nodig zelfs landelijk).
Van de GRIP fasering wordt enkel gebruik gemaakt indien gecoördineerd multidisciplinair optreden
noodzakelijk is. Als uitgangspunt geldt dat alleen bij een GRIP-situatie waarbij een taak voor het waterschap is
weggelegd, het waterschap mee opschaalt tot gelijkwaardig niveau. Als de Veiligheidsregio opschaalt in geval
van een niet-water gerelateerde calamiteit, schaalt het waterschap niet mee op. Wanneer de Veiligheidsregio
opschaalt naar GRIP 4 of 5 ten tijde van een water gerelateerde calamiteit, functioneert het waterschap vanuit
de interne coördinatiefase 4.
Het is daarnaast van belang om aan te merken dat de GRIP-niveaus qua effectgebied niet hetzelfde zijn als
binnen de coördinatieniveaus van het Waterschap. Bij een GRIP 4 zijn meerdere gemeenten betrokken bij de
calamiteit, terwijl dit bij een water gerelateerde calamiteit al gauw het geval is binnen de reguliere bestrijding.
Gemeentegrenzen zijn dus niet bepalend voor de opschaling naar waterschapsfasen 1 t/m 3. Wel zal er een
goede afstemming met de veiligheidsregio moeten zijn over de opschaling, zodat er op het juiste niveau kan
worden overlegd over de aanpak (operationeel, tactisch en/of strategisch).
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In de regionale crisisplannen van de veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over de deelname van
waterschap functionarissen (liaisons) aan regionale crisisteams. Voor de beide veiligheidsregio’s in Limburg
geldt dat het waterschap in geval van crises wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de regionale crisisteams.
Bij GRIP 4 komt de liaison waterschap voor de eerste vergadering altijd op, waarna vervolgens besloten kan
worden of verdere deelname nodig/wenselijk is.
Aan liaisons worden specifieke eisen gesteld. Onder andere op het gebied van mandaat en competenties. Om
te voorkomen dat liaisons onbevoegd of onbekwaam zijn heeft het waterschap duidelijke afspraken gemaakt
over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te vinden in het Rollenboek WL 2021-2025.

4.7

Opschaling Waterschapsbedrijf Limburg

De opschaling van de crisisorganisatie van WBL volgt dezelfde principes als de opschaling bij het Waterschap
Limburg. Deze opschaling sluit aan bij de GRIP-structuur van de veiligheidsregio’s en kent daardoor 4 fasen.
Uitgangspunt daarin is dat de opschaling erop is gericht om die kennis, capaciteit en bevoegdheid te activeren
die gezien de situatie noodzakelijk is.
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5

Kritische succesfactoren

Kritische succesfactoren zijn activiteiten en processen die van essentieel belang zijn voor de mate waarin de
organisatie erin slaagt om haar doelstellingen te realiseren.

5.1

Bereik- en beschikbaarheid

Waterschap Limburg kent een piketstructuur die borgt dat zij 24-uur per dag, 365 dagen per jaar bereik- en
beschikbaar is voor calamiteitenbestrijding (1e aanname en opvolging meldingen). Hierbij moet er rekening
gehouden worden met de Arbeidstijdenwet. De beschikbaarheid van de meeste functionarissen binnen
crisisteams zijn nagenoeg niet door middel van piket verplichtingen geborgd. Hier geldt beschikbaarheid op
basis van ‘vrije instroom’. Bij een zogenoemde ‘09:00 tot 17:00 uur’-crisis hoeft er niet gewerkt te worden met
piket. Wel wordt er in eerste instantie een beroep gedaan op de medewerker die op dat moment opgenomen
is in het piketrooster.
Piketmedewerker
De piketmedewerker is binnen een piketrooster 24-uur per dag telefonisch bereikbaar en beschikbaar voor de
Gemeenschappelijke Meldkamer. De piketmedewerker is de centrale persoon in de 24-uurs aanname en het
doorzetten van (externe) meldingen. Zo nodig kan deze binnen het watersysteem zelf eerste handelingen in
het veld uitvoeren en adviseren aan de adviseur crisisbeheersing over de opschalingsbehoefte.
Vrije instroom
Voor alle overige medewerkers die in de crisisbeheersing een rol kunnen spelen, geldt geen piketregeling.
Bereik- en beschikbaarheid heeft in dat geval een vrijwillig karakter en noemen wij dan ook ‘vrije instroom’. De
vrije instroom heeft wel consequenties met betrekking tot de opkomsttijd die nu voor veel teams is ingesteld
op 60 minuten. Bij de alarmering zou daarom altijd de vraag gesteld moeten worden of de functionaris binnen
60 minuten aanwezig kan zijn op de opkomstlocatie in plaats van zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit
laatste kan in sommige gevallen vanuit huis gestart worden.
Let wel, voorafgaand aan deze fase zijn de medewerkers wel middel mail/app geïnformeerd over de
naderende opschalingsbehoefte.
Indien de situatie daarom vraagt kunnen specialisten, door de desbetreffende clustermanager op verzoek van
de leider van het Regieteam of in tijden van een opgeschaalde situatie door de OL, opgeroepen worden.
Adviseur crisisbeheersing
De adviseur crisisbeheersing is bereikbaar en beschikbaar op basis van vrije instroom.
De adviseur crisisbeheersing wordt ingeschakeld als men in het veld behoefte heeft aan afstemming of
bijvoorbeeld een hoger coördinatieniveau (opschaling). Zo nodig ondersteunt de adviseur crisisbeheersing in
het beschikbaar krijgen van voldoende bestrijdingspersoneel. Hij treedt tijdens calamiteiten op als adviseur/
procesbewaker van de crisisbeheersing. Daarnaast brengt hij kennis en ervaring op gebied van crisisbeheersing
in en biedt ondersteuning aan de medewerkers van de crisisorganisatie bij het daadwerkelijk optreden.
ICT
Voor een juiste afhandeling van calamiteiten is ICT-ondersteuning noodzakelijk. Indien zich daarin een storing
voordoet, dan kan door de dienstdoende adviseur crisisbeheersing contact gelegd worden met de
dienstdoende ICT-medewerker. Hiervoor is een piketrooster voor bereik- en beschikbaarheid van toepassing.
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Ad hoc dienstrooster
Bij een (dreigende) calamiteit met een hoge impact wordt (op aandragen van de OL) beschikbaarheid geregeld
op basis van een ad hoc op te stellen dienstrooster. Op dat moment geldt voor medewerkers zoals genoemd
onder ‘vrije instroom’ wel een geborgde bereik- en beschikbaarheid.
Inzetbaarheid op basis SAW7 beschrijft in paragraaf 6.2.8 van de SAW dat medewerkers buiten de reguliere
werkzaamheden en werktijden ingezet kunnen worden voor het uitvoeren van al die werkzaamheden de
werkgever in geval van bijzondere situaties noodzakelijk acht (zie ook het supplement Wettelijke kaders en
bijzondere mandaten). De personele invulling van de crisisbeheersingsorganisatie is neergelegd bij de
medewerkers crisisbeheersing.
Aflossing en opvolging
Vanaf de start van een calamiteit wordt door Planning en Registratie al nagedacht over het opstellen van
vervangings- en aflossingsschema’s voor de langere termijn (ARBO-omstandigheden). Potentiële vervangers
worden dan ook gedurende de bestrijding regelmatig over de stand van zaken geïnformeerd, zodat een vlotte
overdracht kan plaatsvinden. Bij de eerste melding van een incident vindt de verslaglegging en interne
informatieoverdracht plaats in TOPdesk. Op het moment dat er intern opgeschaald wordt en/of er
netcentrische communicatie met ketenpartners plaats dient te vinden, dan wordt het LCMS gebruikt. De
verslaglegging wordt ondertussen in TOPdesk voortgezet.
De teamvoorzitters/teamleiders zijn verantwoordelijk voor het aansturen op tijdige vervanging van de
medewerkers. Zo nodig kunnen zij zich hierbij laten assisteren door de adviseur crisisbeheersing, HR-managers
en/of het proces P&O.

5.2

Vergaderstructuur

Tijdens crises dienen er snel besluiten genomen te worden op basis van zo volledig mogelijke informatie. Om
te zorgen dat alle feitelijke informatie zo efficiënt mogelijk wordt verwerkt, problemen in kaart worden
gebracht en passende besluiten worden genomen, is het noodzakelijk dat er op een snelle, efficiënte en
gestructureerde manier vergaderd wordt. Vergaderingen dienen bij voorkeur zo kort mogelijk te duren
(streven is binnen één uur); de calamiteit wordt immers niet tijdens de vergadering zelf onder controle
gebracht. Dat gebeurt tijdens het uitvoeren van de acties ná de vergadering. Hoe langer er vergaderd wordt
door het team, hoe langer de calamiteit buiten de gelegenheid krijgt om verder te escaleren. Daarom dient er
een vooraf vastgestelde vergaderstructuur te worden gehanteerd. Dit wordt gemonitord en bijgestuurd door
de Crisiscoördinator (opgeschaalde adviseur crisisbeheersing).
Vergaderen gaat via de PBOB(OC) methode:
• De vergadering start met het maken van een aantal Procesafspraken: hoe lang vergaderen we, wie
vervult welke rol, wat doen we met binnenkomende telefoonoproepen en wat is het doel van de
vergadering. Het is goed gebruik om hier ook een 'emo-check' aan toe te voegen waarbij de
voorzitter/leider bij iedereen vraagt of hij/zij niet emotioneel bij de calamiteit betrokken is of een
thuissituatie heeft die een effectieve bijdrage in de weg staat.
• B: Beeldvorming. Het team vormt zich een beeld van de situatie en verzamelt feitelijke informatie.
Ook ontbrekende feiten ('vraagtekens') dienen te worden geïnventariseerd en voor de volgende
vergadering te worden beantwoord. Ook een omgevingsanalyse is onderdeel van de beeldvorming.
• O: Oordeelsvorming. Nadat het beeld voor zo ver mogelijk bekend is geworden, dient het team na te
gaan denken over de impact van de calamiteit. Wat betekent deze calamiteit voor de organisatie?
Denk in scenario's. Maak een impact analyse.
• B: Besluitvorming. Neem besluiten, formuleer acties en koppel deze acties aan een actiehouder en
een deadline.
• Sluit de vergadering af en spreek af wanneer de volgende vergadering plaatsvindt.

7

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

28

•
•

O: Opdrachten. Werk aan de individuele opdrachten. Doe dit buiten de crisisruimte. Alleen de
voorzitter/leider en de notulist blijven achter. Alle andere leden verlaten de ruimte.
C: Controle. Zorg dat er feedback komt op de uitgezette taken en opdrachten.

Crisisvergaderingen dienen exact op tijd aan te vangen.

5.3

Middelen en crisisruimtes

De crisisruimten zijn minimaal voorzien van:
• Voorbedrukte whiteboards - ingedeeld per thema of PBOB
• Video call apparatuur
• Opladers voor mobiele telefoons en laptops
• Flipovers
• Crisis koffer met daarin minimaal:
o Kantoorbenodigdheden zoals whiteboard stiften, tape, notitieblokken, post it briefjes, computer
kabeltjes en adapters etc.;
o Hardcopy van alle relevante procedures en crisis(deel)plannen;
o Contactgegevens van alle relevante stakeholders (intern en extern);
o Formats voor sitraps, statements, standaard vergaderagenda etc.;
o ’Naamkaartjes’ met daarop de functies van de teamleden;
o Taakkaarten en scenario kaarten (uit deelplannen);
o Hardcopy stakeholder analyse ( op groot formaat afgedrukt).
• Minimaal 2 schermen: 1 voor log/documentatie, 1 voor situatieschets/kaart
• Kaarten van het verzorgingsgebied
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6

Informatiemanagement

Informatiemanagement is het proces waarbinnen de verschillende mono- en multidisciplinaire
samenwerkingspartners (maar ook binnen de reguliere organisatie) de informatiebehoeften vertaald naar
informatievoorziening.

6.1

Verslaglegging en archivering

In bijlage 2 zijn formats voor verslaglegging opgenomen.
Meldingenregistratiesysteem
De algemene registratie van een melding vindt plaats in TOPdesk door de monitoringswachten,
incidentenwachten en crisisbeheersing. In de toekomst zullen ook andere functionarissen in de
crisisorganisatie gebruik gaan maken van TOPdesk om zo de interne informatieoverdracht te bevorderen.
Archiveringssysteem
Voor calamiteiten wordt in ‘MijnZGW’ een dossier aangemaakt. Daar wordt vervolgens alle documentatie
gearchiveerd. Verslaglegging gebeurt door ondersteuning in TOPdesk.
Tijdregistratie systeem TIM Enterprise
Het is van belang dat betrokken medewerkers hun uren en uitgaven goed vastleggen in respectievelijk het
tijdregistratiesysteem TIM Enterprise voor de financiële verplichtingen. De voorzitters/leiders van de
betrokken teams sturen hierop met ondersteuning van de administratief ondersteuners.
Status Borden
De status borden zijn ingedeeld aan de hand van de standaard vergaderagenda en dienen ter ondersteuning
van een gezamenlijk beeld van de situatie tijdens het overleg van een crisisteam. De
teamvoorzitter/teamleider en administratief ondersteuner leggen voorafgaand aan de vergadering samen met
de procesbewaker al zoveel mogelijk bekende en relevante informatie op de borden vast. Uitgebreidere
informatie wordt opgenomen in de situatie rapportages. De status borden worden ingevuld door de
administratieve ondersteuner.
LCMS
Na implementatie van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS, 2021) vullen de teams het LCMS met
het actuele beeld van de situatie en acties. Het LCMS kan door alle teams en ketenpartners worden ingezien.
LCMS wordt gevuld door de ICO’s.
Logboeken
Logboeken zijn bedoeld om persoonlijke acties van de inzette functionarissen vast te leggen. Ze zijn bedoeld
voor een goede overdracht bij aflossing, verantwoording achteraf en dienen als input voor de evaluatie. De
teamvoorzitter/teamleider en de administratief ondersteuner wijzen deelnemers op het bijhouden en
archiveren van de logboeken.
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Situatierapportages (SitRaps)
De crisisteams maken gebruik van situatierapportages (sitraps). Deze rapportages zijn gebaseerd op de
indeling van de standaard vergaderagenda. Een situatierapportage wordt direct na de vergadering
gecontroleerd door de teamvoorzitter/teamleider en zo nodig bijgesteld door de administratief ondersteuner.
Nadat deze is goedgekeurd, dient deze voor verzending en archivering van een paraaf van de teamvoorzitter/
teamleider te worden voorzien. Elke vergadering wordt vastgelegd in een nieuw sitrap, die volledig en duidelijk
leesbaar wordt ingevuld (dus uitgebreider dan de informatie op de statusborden). Een format voor de SitRaps
is opgenomen in de bijlage 2.
Administratief ondersteuner
Binnen de verslaglegging en archivering hebben administratief ondersteuners van de crisisteams een centrale
rol. Deze beschikken over taakkaarten waarin hun rol is beschreven. De verschillende documenten worden
gearchiveerd door de administratief ondersteuner van het betreffende crisisteam. Samen met de
administratief ondersteuner wijzen zij de betrokkenen erop, om relevante documenten te archiveren of
daarvoor aan te leveren.

6.2

Netcentrisch werken

Met netcentrisch werken delen alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk informatie met elkaar.
Om dit op een overzichtelijke manier te delen, wordt er gebruik gemaakt van een afgeschermde website: het
Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) 8. De multidisciplinaire teams van de Veiligheidsregio en
monodisciplinaire teams van gemeenten (bevolkingszorg), GHOR, politie en de brandweer maken hier al
gebruik van.
In de Wet veiligheidsregio’s (2010) is aan de waterschappen (als ketenpartner) een actieve rol in het fysieke
veiligheidsdomein toebedeeld. Dit impliceert dat zij in staat zijn aan te sluiten bij de regionale werkwijzen van
veiligheidsregio’s en dat zij daarop ook de eigen organisaties inrichten. In 2014 heeft de UvW een visie op
netcentrisch werken vastgesteld, welke is opgenomen in het “Referentiekader implementatie Netcentrisch
Werken waterschappen” (2014). Die visie luidt” “Informatiemanagement vormt de ruggengraat van een goede
crisisbeheersing en de essentiële verbinding naar de veiligheidsregio tijdens crises”.
Alle waterschappen werken uniform volgens de gedachte van het netcentrisch werken:
• Zij ontwikkelen één uniforme basismethode (werkwijze) voor de waterschappen.
• Zij ontsluiten en delen één gezamenlijk waterbeeld met de crisispartners, die dit beeld als onmisbaar
beschouwen binnen de eigen besluitvorming.
• Zij sluiten aan bij de ontwikkelingen en behoeften van de veiligheidsregio’s.

8

LCMS wordt in de loop van 2021 binnen WL geïmplementeerd.
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7

Crisiscommunicatie

Bij alle calamiteiten is crisiscommunicatie van groot belang. Communicatie kent meerdere doelen en meerdere
vormen:
•
•

Directe communicatie ten behoeve van het waarschuwen van burgers en bedrijven die gevaar lopen
en partners binnen de crisisbeheersing (veelal via de veiligheidsregio).
Informeren van burgers, bedrijven en dergelijke buiten het getroffen gebied (veelal zelfstandige taak
waterschap: voorzien in informatiebehoefte, bieden van handelingsperspectieven,
beperken/herstellen imagoschade en dergelijke).

Als er sprake is van een (regionale) calamiteit of een ramp, in de zin van de Wet
Veiligheidsregio’s, is de veiligheidsregio - in het kader van haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde
en veiligheid - verantwoordelijk voor de communicatie met het publiek. Het waterschap zorgt ervoor dat
afstemming plaatsvindt met de sectie ‘voorlichting/communicatie’ van de veiligheidsregio 9.
Uitgangspunt bij elke vorm van voorlichting is dat het waterschap zich richt op de waterschaps-aspecten en de
overige onderwerpen over laat aan diegenen die daar ook daadwerkelijk over gaan.
Onder bijzondere omstandigheden (ernstige dreiging van gevaar) kan de veiligheidsregio een beroep doen op
de zender L1 als regionale rampenzender. Uitgangspunt zijn de convenanten die zijn afgesloten tussen L1, de
Provincie en de veiligheidsregio. Daarin staat dat het bevoegd gezag (burgemeester of voorzitter VR) in geval
van "dreigend gevaar voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid of in andere buitengewone
omstandigheden" (radio)zendtijd kan claimen. De veiligheidsregio kan de bevolking, naast de regionale
rampenzender, ook informeren en waarschuwen met de inzet van NL-alert.
Een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het waterschap de voorlichting gestalte geeft en op welke
wijze de afstemming met de voorlichting van andere organisaties plaatsvindt, is weergeven in het
‘Crisiscommunicatieplan’.

9

Hier worden beide veiligheidsregio’s in Limburg bedoeld.

32

8

Nafase en nazorg

Een calamiteit kan een grote impact hebben. In eerste instantie zijn alle acties gericht op het bestrijden
daarvan. Al tijdens de “warme” fase van een calamiteit is het verstandig te kijken naar de activiteiten die nodig
zijn om terug te kunnen keren naar de “normale” situatie; de zogenoemde nafase en nazorg. Juist de adequate
afhandeling van de calamiteit in al zijn facetten is onderdeel van crisismanagement.
De nafase bestaat uit het geheel van processen die na een calamiteit op de langere termijn spelen; zoals
onderzoek, verantwoording etc. Nazorg gaat over de ondersteuning van en zorg aan getroffenen en (eigen)
medewerkers.

8.1

Nafase

In de nafase (weken, maanden en soms jaren na de calamiteit) liggen er belangrijke uitdagingen die vragen om
een verantwoorde overgang qua organisatie en aanpak. Kenmerken van de nafase zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De nafase start veelal al tijdens de acute fase.
Elke nafase is uniek qua omvang, complexiteit en dynamiek.
Een passende aanpak tijdens de calamiteit, is geen garantie voor de aanpak daarna.
Het saamhorigheidsgevoel is over; conflicten kunnen ontstaan of herleven.
Soms onverwacht lange duur.
Dé fase waarin een systematische aanpak mogelijk is om veel onnodige problemen op middellange en
lange termijn te voorkomen.
Afstemming nazorg met ketenpartners en andere overheden.

Nafase is daarom een belangrijk agendapunt van het crisisteam (WAT, WOT, of WBT), wat niet alleen tijdens
de laatste vergadering kan worden besproken. Door al tijdens de calamiteit aan de nafase te denken kan een
start gemaakt worden met de eerste aanzet tot een overdrachtsdocument of plan van aanpak. Het bespreken
hiervan staat daarom als een vast agendapunt In de laatste vergadering van het crisisteam. Op deze wijze
wordt de overgang naar de nafase vastgesteld en kan daar een verantwoordelijke voor worden aangewezen.
Het overdrachtsdocument bevat het overzicht met alle openstaande acties/ lopende activiteiten. Een plan van
aanpak gaat verder, er kan een expliciete keuze gemaakt worden voor bijvoorbeeld een projectstructuur of
voor het beleggen in de reguliere organisatie. Het plan van aanpak bevat informatie over:
•
•
•
•
•

Op welke thema’s verwachten we nog activiteiten?
Wie ‘trekt’ de nafase intern?
Hoe organiseren we onszelf?
Wat doen andere overheden en/of ketenpartners en hoe sluiten we hierop aan?
Wat zijn bijbehorende doelstellingen en uitgangspunten?
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8.2

Nazorg en overdracht

Met nazorg wordt de mogelijke behoefte aan emotionele en sociale steun bedoeld; zoals het luisterend oor,
betrokkenheid en erkenning. Niet alleen voor de getroffenen (buiten de organisatie van WL), maar zeker ook
voor de collega’s die betrokken zijn geweest.
Bij dit laatste zal vooral de reguliere organisatie (leidinggevenden en HRM) een verantwoordelijke rol in gaan
nemen.
Het initiatief voor het starten van de nazorg ligt bij de leider WAT. Deze borgt alle openstaande acties. In
overleg met de leider WOT en zo nodig voorzitter van het WBT, worden ook openstaande acties daarvan
vastgelegd. Deze acties worden gearchiveerd bij het archief van de calamiteit. Vervolgens draagt de leider
WGT het ingevulde formulier over aan de leidinggevenden van de dagdagelijkse processen. Deze
procesmanagers zijn vervolgens verantwoordelijk voor het borgen van alle openstaande acties en leggen acties
zo nodig voor aan andere voor de uitvoering relevante procesmanagers. Acties in het nazorgtraject die een
lange looptijd kennen, worden zo nodig door hen in de procesplannen opgenomen. Onderdelen van de nazorg
(kunnen) zijn:
•
•
•
•
•
•

Personele aspecten zoals zorg voor het personeel (organiseren van een afsluitende bijeenkomst,
controle op oververmoeidheid of algehele fysieke en psychische gesteldheid, urenverantwoording).
Zorg voor ‘persoonlijke’ aspecten van getroffen burger en/of bedrijven (mentale en fysieke toestand,
financiële schade en dergelijke).
Juridische en financiële aspecten zoals het verhalen van kosten, betalen van facturen, de afhandeling
van (schade)claims, behandelen van bezwaar en beroep.
Waterstaatkundige aspecten zoals herstel van schade, bewaking en inspecties in het veld (bron- en
effectgebied).
Afronding van voorlichting over de calamiteit, anticiperen op imagoschade.
Het opzetten van een monitoringstraject (bijvoorbeeld bij calamiteiten met ernstige
verontreinigingen).

Voor de afhandeling van de nazorg is het noodzakelijk dat alle betrokkenen logboeken en overige documenten
(sitraps, adviezen, foto’s, e-mails en dergelijke) goed worden bijhouden en geregistreerd.
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8.3

Evalueren

Calamiteiten met een hoge impact worden na afschaling zo spoedig mogelijk geëvalueerd. De voorzitter/leider
van ieder betrokken team debrieft mondeling na afloop (altijd) het eigen team. Crisisbeheersing organiseert
vervolgens een evaluatie waarbij alle betrokkenen worden gevraagd te participeren.
Het evalueren van de inzet tijdens calamiteiten heeft de volgende doelen:
1.
2.
3.

Leren van lessen en ervaringen die de crisisorganisatie heeft opgedaan bij een calamiteit.
Afleggen van verantwoording aan beleidsveld beheerders en bestuurders over de aanpak, ingezette
middelen, crisisbeheersing proces, enz.
De Waterwet in artikel 5.30 lid 4 voor: “de beheerder draagt zorg voor een evaluatie van het
optreden en verder handelen” ... “in geval van gevaar” (“omstandigheden waardoor de goede staat
van een of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het ongerede is of dreigt te geraken”).

Om deze doelen te realiseren zijn er vaste normen opgesteld die in elke evaluatie minimaal worden
opgenomen. Deze normen zijn de vier kritische processen behorende bij crisisbeheersing:
1.
2.
3.
4.

Melden en alarmeren
Op- en afschaling
Informatie managen
Leiding en coördinatie

Relevante lessen worden gedeeld met de functionarissen binnen de crisis- en reguliere organisatie. De
verantwoordelijkheid voor het evalueren en delen van deze lessen ligt het team crisisbeheersing. Evaluaties
van coördinatiefase 1 en 2 typen crises kunnen intern worden opgepakt. De evaluatie van een fase 3 incident
wordt bij voorkeur onder begeleiding van een extern bureau uitgevoerd.
Na afronding van het evaluatierapport wordt deze voorgelegd aan het management en bestuur. Zij kunnen op
basis van de conclusies en aanbevelingen beslissen op welke wijze deze leerpunten kunnen worden omgezet in
verbetermaatregelen. Waar nodig worden procedures en/ of beleid aangepast. De lessen worden benut als
input voor het opleiden, trainen en oefenen. Waar mogelijk worden ervaringen en lessen actief gedeeld met
andere ketenpartners en branchegenoten.
Jaarlijks worden de medewerkers, het management, het dagelijks bestuur en de ketenpartners, middels het
Crisisbeheersingsjaaroverzicht, geïnformeerd over de aard van de calamiteiten in dat kalenderjaar, de
belangrijkste conclusies en aanbevelingen, wat er gedaan is om die te borgen en of er trends te zien zijn.
Jaarlijks worden de medewerkers, het management, het dagelijks bestuur en de ketenpartners, middels het
Crisisbeheersingsjaaroverzicht, geïnformeerd over de aard van de calamiteiten in dat kalenderjaar, de
belangrijkste conclusies en aanbevelingen, wat er gedaan is om die te borgen en of er trends te zien zijn.
Hiermee laat WL zien dat zij crisisbeheersing in een hoog vaandel heeft en dat zij zichzelf hierop blijft
verbeteren.
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8.4

Kwaliteitsborging

De processen van de crisisorganisatie, zowel de voorbereiding op als de werkelijke bestrijding zelf en de
nazorg, zijn geborgd in “MijnZGW”. Per incident wordt er een zaak aangemaakt, met een uniek zaaknummer.
Evaluaties worden onder hetzelfde zaaknummer gearchiveerd. Dit ‘systeem’ omvat het geheel aan
voorbereidingen op calamiteiten (zoals opleiden, trainen en oefenen, het maken en onderhouden van plannen
en het evalueren).
Feitelijk wordt hiermee vormgegeven aan de PDCA-cyclus:
•

•
•
•

Plan: Het opstellen en onderhouden van plannen (crisisplan, bestrijdingsplannen en supplementen),
organiseren van specifieke kennis en vaardigheden in relatie tot crisisbeheersing en het organiseren
van bereik- en beschikbaarheid (bemensing).
Do: Het bestrijden van calamiteiten en het uitvoeren van oefeningen.
Check: Het evalueren van calamiteiten en oefeningen en adviseren over gewenste / noodzakelijke
verbeteringen.
Act: Het aanpassen van plannen en het oefenen.

De adviseur crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de regie op de voorbereidende activiteiten ten behoeve
van de crisisorganisatie. Tijdens de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten draagt (vanaf fase 3) de
piketdirecteur de ambtelijke verantwoordelijkheid en stuurt derhalve de ambtelijke organisatie aan. Deze is
tevens de verbindende schakel naar het bestuur.
8.4.1
Jaarlijkse revisie
Het is de taak van de adviseur crisisbeheersing om dit crisisplan en de onderliggende documentatie actueel te
houden en te voorzien van een jaarlijkse revisie. De laatste versie wordt in “MijnZGW” opgeslagen en in
hardcopy beschikbaar gesteld in de crisisruimtes.
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9

Netwerkmanagement

Een goede samenwerking met andere overheden en instanties is noodzakelijk bij de bestrijding van
calamiteiten. Deze organisaties vormen samen een netwerk. De betrokken medewerkers van het waterschap
dienen dan ook ingesteld te zijn op taken en werkstructuren binnen dit netwerk waarmee zij tijdens een
calamiteit te maken krijgen. Bij een calamiteit van beperkte omvang zal het waterschap de benodigde
menskracht en middelen zelf (moeten) organiseren. Bij calamiteiten van grotere omvang die zich bij meerdere
waterschappen tegelijkertijd voordoen, kan het LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie centrum)10 verzocht
kunnen worden haar coördinerende taak uit te voeren ten behoeve van de betrokken
waterschappen/organisaties om af te stemmen en tot effectieve inzet te komen.

9.1

Samenwerking Waterbeheerders

Indien veiligheidsregio’s niet zijn opgeschaald vindt rechtstreekse afstemming tussen de betrokken
waterbeheerders onderling plaats. Afhankelijk van de beschikbare tijd zal dit in fysieke overlegvorm zijn of juist
telefonische afstemming. Dat wordt ad hoc georganiseerd. Indien veiligheidsregio’s wel zijn opgeschaald vindt
dit veelal ten kantore van de betrokken veiligheidsregio plaats (sectie Water- en Scheepvaartzorg), omdat men
elkaar daar al ontmoet voorafgaand aan overleggen van regionale crisisteams. In de navolgende paragraaf
wordt dit verder toegelicht.
De afstemming gaat vooral over het delen van informatie, waterbeelden, genomen en te nemen maatregelen
en dergelijke. Dit staat vooral in het teken van het streven naar het zoveel mogelijk in gezamenlijkheid en
tegen de laagst maatschappelijke belasting oplossen van de calamiteit. In deze afstemming vindt slechts
beperkte besluitvorming plaats. Die is veelal gemandateerd aan (de voorzitters/leiders van) crisisteams in de
eigen organisatie. Dit betekent dat in bepaalde situaties ‘afspraken’ uit het gezamenlijke overleg eerst in de
eigen organisatie getoetst en zo nodig tot besluitvorming overgedragen moeten worden. Overigens spreekt
het voor zich, dat op de werkvloer voorafgaand aan dergelijke afstemmingsoverleggen reeds contacten
hebben plaatsgevonden, om te voorkomen dat in deze overleggen te veel nieuwe informatie op tafel komt.
Dat zou vertraging in de afstemming en uiteindelijke besluitvorming betekenen.
Onderling worden afspraken gemaakt over locaties, tijdstippen en vertegenwoordigers. In beginsel zal veelal
de meest betrokken waterbeheerder initiatiefnemer zijn.
De voorzitters/leiders van de crisisteams binnen het waterschap zijn verantwoordelijk voor deze afstemming
en kunnen zich zo nodig daarin laten vertegenwoordigen. Op operationeel/ uitvoerend niveau, is ook
rechtstreekse afstemming tussen diverse functionarissen mogelijk. Opgemerkt moet worden dat de
coördinatiestructuur van Rijkswaterstaat (RWS) anders is dan die van de veiligheidsregio’s en de
waterschappen. In het veld is een Officier van Dienst (weg/ water) actief.

10

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), bemenst door de OOV-kolommen (politie,
brandweer, GHOR, Defensie en gemeente), zorgt voor een geïntegreerde benadering van de operationele
aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau (onder andere overzicht inzetbare capaciteiten,
operationele handelingsperspectieven en landelijk operationeel advies) in het kader van primair openbare
orde en veiligheid. Het LOCC is 24/7 bereikbaar. De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend
minister op het gebied van crisisbeheersing. (NCTV, 2021)
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9.2

Samenwerking met WBL

Het WBL is een dochterorganisatie van WL en beiden vallen onder hetzelfde Algemeen bestuur en staan onder
leiding van dezelfde Dijkgraaf. In geval van een calamiteit vallen beide organisaties onder dezelfde
Operationeel Leider (leider van het WOT). Beiden organisaties zijn individueel verantwoordelijk voor de
bemensing/bezetting van de interne crisisorganisatie. Het WBT behartigt de bestuurlijke belangen van beide
organisaties.
In de koude fase hebben beide crisisorganisaties een regulier overleg met een geplande cyclus van 4 maal per
jaar. In de warme fase lopen de operationele contacten via de incidentenwacht WL en de Leider Actie Centrum
WBL. Gedurende een warme fase zijn de Adviseurs Crisisbeheersing van WL operationeel in de rol van
Crisiscoördinatoren, dit in tegenstelling tot de Adviseur Crisisbeheersing van WBL die dat niet doet.
Schaalt WBL door naar een OT- en BT-setting zal de Operationeel Leider van WL hier in het OT zijn/haar OL-rol
pakken. Dit is verder in de planvorming van WBL omschreven. Schaalt WL op naar een OT- en BT-setting zal,
indien dat naar de casus relevant is, een Directielid van WBL aanschuiven in het OT en een ander Directielid
WBL zal aanschuiven in het BT.

9.3

Samenwerking Veiligheidsregio’s

Waterschap Limburg is gelegen in de veiligheidsregio’s: Limburg Noord en Zuid-Limburg. In hoofdstuk 3 is
beschreven hoe de veiligheidsregio bij calamiteiten van het waterschap gealarmeerd moet worden.
Bevoegdheden
Het bestuur van het waterschap is wettelijk verantwoordelijk voor de goede staat van waterstaatswerken.
Wanneer de omstandigheden daartoe noodzaken kan de Dijkgraaf op eigen gezag met het oog op de veiligheid
van waterstaatswerken onmiddellijk (nood) maatregelen treffen op basis van diens noodbevoegdheden (zie
par. 1.6.2). Zodra afwegingen van waterstaatkundige aard gaan conflicteren met andere maatschappelijke
belangen kan de besluitvorming bij een algemeen bestuursorgaan komen te liggen. Wanneer dat precies is,
laat zich op voorhand niet vastleggen. Indien een watercalamiteit de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van (de organisaties in) de veiligheidsregio(‘s) raakt en daarbij multidisciplinaire behoefte aan
coördinatie bestaat, wordt opgeschaald naar de GRIP-structuur. Omgekeerd gebeurt hetzelfde. Het opschalen
in deze structuur is de bevoegdheid van de veiligheidsregio. De waterbeheerders behouden hun zelfstandige
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor de hem toegewezen taken met betrekking tot de
technische zorg voor de waterstaatswerken. Het invullen van deze taken verloopt altijd in overleg met de
betrokken burgemeester/voorzitter veiligheidsregio. Per GRIP-opschaling maakt de adviseur crisisbeheersing
(in afstemming met de Dijkgraaf) een inschatting van nut- en noodzaak om in de eigen organisatie al dan niet
minimaal het opschalingsniveau van de veiligheidsregio(‘s) te volgen indien er sprake is van een water
gerelateerde calamiteit.
Wet veiligheidsregio’s
Bevoegdheden burgemeester (opschaling tot en met GRIP 3)
Als de burgemeester de situatie als een ramp beoordeelt, neemt hij het opperbevel in handen. De
burgemeester stuurt de operationele leiding aan (de Regionaal Operationeel Leider van de desbetreffende
veiligheidsregio). Voor wat betreft beleidsmatige beslissingen is de Dijkgraaf, naast voorzitter van het WBT,
ook de liaison vanuit het waterschap in het GBT. Deelname aan een GBT is geheel afhankelijk van de soort
calamiteit. Bij een ramp zijn meerdere netwerkpartners volledig bestuurlijk en operationeel aan het werk om
hun wettelijke plicht in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s alsmede eventuele andere wettelijke
verplichtingen te vervullen. Met andere woorden: de overheidsinstellingen zijn – zowel operationeel als
bestuurlijk - in hoogste staat van paraatheid.
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Bevoegdheden voorzitter veiligheidsregio (opschaling vanaf GRIP 4)
Als de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio de situatie als een gemeentegrens- overschrijdende ramp
beoordeelt, neemt hij het opperbevel in handen en vindt de bestrijding plaats conform het Regionaal
Crisisplan van de betreffende veiligheidsregio. Voor wat betreft beleidsmatige beslissingen is de Dijkgraaf,
naast voorzitter van het WBT, ook de liaison vanuit het waterschap binnen het Regionaal Beleidsteam (RBT).
Hij wordt als kernlid van het RBT altijd gealarmeerd middels de pager die belegd is bij de incidentenwacht. De
dijkgraaf zal als liaison zelf het besluit nemen of wel/niet als kernlid bij het RBT aan te sluiten.
Proces ‘Water- en Scheepvaartzorg’
Hoe de waterschappen in de crisisbeheersing van veiligheidsregio’s zijn aangesloten, is beschreven in de
Regionale Crisisplannen (RCP) van die regio’s. De RCP’s zijn gebaseerd op het ‘Referentiekader Regionaal
Crisisplan’. De Veiligheidsregio’s (Limburg Noord en Zuid-Limburg) hebben voor vier kolommen (politiezorg,
brandweerzorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg) de processen beschreven in het RCP. In hoofdstuk 5
van het RCP zijn alle crisispartners opgesomd met daarbij vermeldt wanneer deze worden ingezet. Voor het
waterschap geldt daarbij het volgende: WL wordt geïnformeerd bij ieder GRIP-incident, inzet liaison afhankelijk
van behoefte crisisteam of voorzitter team. De voorzitter WL maakt wettelijk deel uit van het RBT. Het proces
‘Water- en scheepvaartzorg’ staat dus niet als zodanig expliciet in het RCP van de Veiligheidsregio’s
beschreven.
Op het kantoor van de veiligheidsregio is voor iedere kolom een zogenaamde sectie beschikbaar waaruit de
liaisons kunnen opereren. De waterschapliaisons kunnen zo nodig aanvullende waterschapadviseurs
meenemen naar de sectie, als dat noodzakelijk is om ter plaatse snel van advies te worden voorzien en acties
richting de eigen organisatie uit te kunnen zetten (en voor zover dit past binnen de benodigde capaciteit om
de eigen crisisorganisatie te bemensen). Ook kan hier met andere betrokken waterbeheerders zo nodig
onderling worden afgestemd. Als de tijd dit toelaat, dan zullen de betrokken waterbeheerders elkaar ten
behoeve van die afstemming zo mogelijk eerst fysiek treffen op het dichtstbijzijnde kantoor van de
veiligheidsregio van de betrokken waterbeheerders. Het streven is zoveel mogelijk één wateradvies in te
brengen in de regionale crisisteams en bij voorkeur dat advies op basis van onderlinge vertegenwoordiging in
te brengen. Indien de situatie dusdanig complex is dat dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij grote, tegengestelde
belangen van de waterbeheerders), dan zullen de individuele waterbeheerders zelfstandig deelnemen in de
overlegstructuur van de algemene kolom. De Wet veiligheidsregio’s geeft de waterbeheerders hiervoor
ruimte.
Specifiek voor de processen ‘informatiemanagement’ en ‘ondersteuning/resourcemanagement’ vult het
waterschap de rollen vooralsnog vanuit de piket ICO in.
Informatiemanagement
Het waterschap wijst een informatiemanager aan. De informatiemanager wordt bekend gemaakt bij de
Informatiecoördinator ROT (IC ROT), die de contacten onderhoudt met de HIN’s (Hoofd Informatie) van de
diverse secties, waaronder het waterschap. De IC ROT is onderdeel van de sectie Informatiemanagement van
de veiligheidsregio, die wordt aangestuurd door de Informatiemanager ROT (IM ROT). Nadere ad hoc
afspraken worden gemaakt over hoe het waterschap informatie deelt met de regio en hoe dat in het LCMS van
de veiligheidsregio wordt opgenomen. In termen van de veiligheidsregio zal deze waterschapfunctionaris
veelal HIN-waterschap worden genoemd. In beginsel wordt zoveel mogelijk gestreefd deze rol in te laten
vullen door een functionaris uit de pool piketmanagers / operationeel leiders. Bij voorkeur is dit niet de
dienstdoende OL. In beginsel werkt de informatiecoördinator vanuit het kantoor van het waterschap vanwege
de interne afstemming. Daar is deze verantwoordelijk voor het afstemmen van de beschikbare informatie en
informatiebehoefte van de veiligheidsregio. In de eigen organisatie heeft de ICO Waterschap daarom nauw
contact met de crisisteams, in het bijzonder de voorzitter/leider en de liaisons van het waterschap die bij de
veiligheidsregio actief zijn.
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9.4

Samenwerking België/Duitsland

Een deel van het beheersgebied van Waterschap Limburg grenst aan België en Duitsland. Veiligheidsregio’s
Limburg Noord en Zuid-Limburg hebben overeenkomsten getekend met de Belgische provincies Luik en
Limburg en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen op het gebied van samenwerking in rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
Operationeel niveau - België
Veiligheidsregio’s kennen op operationeel niveau een CTPI, CoPI en ROT. België kent één team en dat is het
CP-Ops (Commandopost operaties). Het CP-Ops richt zich op het brongebied, niet op het effectgebied. Indien
nog niet opgeschaald is naar een gemeentelijke fase, dan is het CP-Ops wel verantwoordelijk voor de
beleidscoördinatie.
Bestuurlijk niveau - België
Het bestuurlijk beheer van een noodsituatie gebeurt op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk of federaal
niveau. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• de gemeentelijke fase (bevoegdheid burgemeester);
• de provinciale fase (bevoegdheid gouverneur);
• de federale fase (bevoegdheid minister).
In onderstaande figuur is de opschalingsstructuur van de Belgische overheden in relatie tot Nederland
(veiligheidsregio’s) weergegeven (tabel pag.53). Indien het multidisciplinaire calamiteiten betreft waarbij
zowel de Belgische overheden, de veiligheidsregio als het waterschap betrokken zijn, dan zal het waterschap
via de regio aansluiten in de crisisbeheersingsorganisatie (op werkvloerniveau blijft rechtstreekse afstemming
met de reguliere contacten ook van toepassing).
Iedere fase heeft ten behoeve van de bestuurlijke coördinatie een coördinatiecomité waarin vijf disciplines zijn
vertegenwoordigd (brandweer, politie, medisch, logistiek en informatie), met het bevoegd gezag als
opperbevelhebber. De inrichting van het bestuurlijk niveau in België komt op hoofdlijnen overeen met die van
Nederland. Het meest significante verschil is dat indien opgeschaald is naar een provinciale fase en de
burgemeesters van de betrokken gemeenten zitting nemen in het Coördinatiecomité Provincie (CC-Prov), het
Coördinatiecomité Gemeente (CC-Gem) actief blijven. Indien bij een calamiteit met multidisciplinair karakter
(dus niet alleen betrokkenheid waterschap), zal alarmering en informatie-uitwisseling in beginsel plaatsvinden
via de meldkamers van de betrokken veiligheidsregio en de meldkamers in België.
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Duitsland: Bestuurlijke en operationele organisatie11
Voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn in eerste instantie de Kreisfreie Städte, Kreisen of de
Städteregion verantwoordelijk. Is sprake van een ramp of crisis dan worden door de Kreisfreie Städte, de Kreis
of Städteregion twee rampenstaven ingericht: één voor de operationele aansturing (Einsatzleitung) en één
voor de bestuurlijke leiding (Krisenstab politisch-administrativ). Tussen beide staven vindt informatie
uitwisseling plaats middels liaisons. Bij Kreis- of Städteregion-overschrijdende calamiteiten krijgen de
regeringsdistricten of eventueel de deelstaat een coördinerende en ondersteunende rol. Zij kunnen daartoe
respectievelijk de Krisenstab Bezirkregierung of de Krisenstab des Landes inrichten. De rampenstaven worden
ingericht volgens een structuur die daarvoor in heel Duitsland geldt. In een rampenstaf worden de volgende
functies onderscheiden (Ministerium für Inneres und Kommunales, 2004):
•
•
•
•

•

Voorzitter rampenstaf (der Leiter des Stabes)
Coördinatie en ondersteuning (Koordinierungsgruppe Krisenstab), voor de interne organisatie
(ruimte, communicatiemiddelen) en plotting.
Voorlichting
Vaste leden van de rampenstaf: vertegenwoordigers van politie, afdelingen Openbare Orde en
Veiligheid, Rampenbestrijding, Gezondheid, Milieu, Welzijn en een liaison namens de Einsatzleitung
(Commandant van de Brandweer of Commandant van de Politie).
Specifieke leden van de rampenstaf, zoals vertegenwoordigers van elektriciteitsmaatschappijen,
waterleidingbedrijven, telecombedrijven, e.d.

De operationele rampenbestrijding en crisisbeheersing is in handen van de brandweren en de diensten voor
spoedeisende medische hulpverlening, die ten tijde van een grootschalige calamiteit opereren onder het gezag
van de Kreis. Deze diensten beschikken over materialen, mensen en middelen voor de bestrijding van
grootschalige calamiteiten. Bij tekorten aan capaciteiten en middelen kan een beroep worden gedaan op de
eenheden uit de naburige Kreisen en op de eenheden die de federale staat ter beschikking stelt.
Duitsland kent geen organisatie die vergelijkbaar is met een waterschap, de taakuitvoering bij water
gerelateerde calamiteiten is een verantwoordelijkheid van de betrokken “Kreis” regio (aangrenzend van zuid
naar noord Limburg zijn dat: Düren, Heinsberg, Viersen en Kleef.) De operationele, actuele contactgegevens
staan vermeld in de CrisisConnect-applicatie die door de crisisfunctionarissen wordt gebruikt.
De “Kreisen” worden bestuurlijk aangestuurd door het “Wasserverband” die weer op “Landes ebene”
functioneren. In dit geval het “Wasserverband Eifel-Rur. De actuele contactgegevens van de Duitse Dijkgraaf
zijn bekend bij de Dijkgraaf WL en Crisisbeheersing.

11

Bron: IFV 2012
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België
Federale fase
Coördinatiecomité Federaal (CCFed)
Provinciale fase
Coördinatiecomité Provincie (CCProv)
Gemeentelijke fase
Coördinatiecomité Gemeenten
(CC-Gem)

Nederland
Nationaal Crisiscentrum NCC
(Minister VenJ)

Duitsland
Krisenstab des Landes en
Krisenstab Bezirksregierung

GRIP 4
Regionaal Beleidsteam (RBT)

Landesrat / Städteregionsrat /
Oberbürgermeister

GRIP 3
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)

Krisenstab (PolitischAdministrativ)
en Einsatzleitung (OperativTaktisch)
Führungsstab

Operationele coördinatie
Commandopost Operaties (CPOps)

GRIP 2
Regionaal Operationeel Team
(ROT)
GRIP 1
Commando Plaats Incident (CoPI)
Regulier - Motorkapoverleg

Meldkamer

Meldkamer

T.E.L. Technische Einsatzleitung

Leitstellen

Tabel 1: Vergelijking opschalingsniveaus Nederland, België en Duitsland

9.5

Waakvlamovereenkomsten

Omdat de Waterwet geen regeling bevat voor de aanvraag en verlening van bijstand, zal het waterschap de
benodigde middelen voor ter bestrijding van een calamiteit preparatief moeten regelen middels
(waakvlam)overeenkomsten met aannemers.

9.6

Inzet van calamiteiten materiaal via de Unie van Waterschappen

Uit het ‘handboek inzet calamiteiten materiaal waterschappen’ van de Unie van Waterschappen blijkt dat WL
een beroep kan doen op de beschikbaarheid van calamiteiten materieel voor de bestrijding van crises en
rampen.
Belangrijke randvoorwaarden om steunverlening op een snelle en goede manier te organiseren zijn:
•
•

•

Een piketdienst van de Unie van Waterschappen die de intake van steunaanvragen verzorgt.
Een Waterschap Hulpteam (WHT, nog te formeren) die steunaanvragen beoordeelt en steunverlening
coördineert. De waterschappen beslissen uiteindelijk altijd zelf of daadwerkelijke inzet van hulp
capaciteit mogelijk is.
De adviseur crisisbeheersing van het waterschap is eerste aanspreekpunt voor het WHT bij
steunaanvraag en –verlening.
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9.7

Militaire steunverlening in het openbaar belang

„Militaire steunverlening in het openbaar belang‟ betreft steun vanuit de krijgsmacht op grond van de
Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang (en dus niet de militaire bijstand zoals die werd
genoemd in de voormalige WRZO en wordt genoemd in Politiewet 2012) in situaties waarin het openbaar
belang in het geding is. Het gaat daarbij om eenheden en diensten van Defensie die niet tijdig, niet afdoende
of überhaupt niet (unieke middelen) op een andere wijze ter beschikking kunnen staan van het aanvragende
bestuursorgaan. Er is daarbij een aantal zaken van essentieel belang:
•
•
•
•
•
•

De aanvrager is altijd een bestuursorgaan;
Het is altijd in het kader van het openbaar belang;
Het gaat altijd om ongewapende inzet van militairen (geen geweldsinstructie);
De operationele leiding berust bij een door de minister van Defensie aangewezen (militaire)
commandant (en dus niet bij het aanvragende bestuursorgaan of het lokaal gezag);
Er kan niet op een andere wijze invulling worden gegeven aan de aanvraag (bijvoorbeeld middels een
opdracht aan civiele marktpartijen);
De steunverlening is niet afdwingbaar (in tegenstelling tot bijstand).

Militaire steunverlening kan bijvoorbeeld worden aangevraagd in geval van:
•
•
•
•

(Nationale) uitputting van reguliere middelen;
Unieke defensiemiddelen die direct nodig zijn om de calamiteit te bestrijden;
Directe behoefte aan een grote hoeveelheid eenheden die in een dergelijke omvang niet door andere
organisaties (direct) te organiseren valt;
Aflossing bij langdurige inzet (niet spoedeisend).

Het bestuursorgaan vraagt Defensieadvies over het te bereiken effect. De defensie-adviesrol wordt ingevuld
door de Officier Veiligheidsregio (OVR). De OVR inventariseert de beschikbaarheid (in tijd en hoeveelheid) van
militaire middelen, begeleidt het invullen van de aanvraag en zorgt ervoor dat parallel aan de formele
aanvraag aan het LOCC een traject wordt doorlopen binnen de defensiekanalen. Het betreffende
bestuursorgaan (de Dijkgraaf) vraagt de benodigde middelen aan bij de minister van V&J (LOCC) m.b.v. het
aanvraagformulier militaire steunverlening via de website van het NCTV. In bijlage 4 staat de volledige
werkwijze vanuit de UvW.
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10 Documentatie
10.1 Deelplannen/ calamiteitenplannen
Het Waterschap Limburg kent de volgende deelplannen/calamiteitenplannen welke zijn gebaseerd op de
meest waarschijnlijke scenario’s. Tijdens deze specifieke calamiteiten dient naar de betreffende deelplannen
te worden gerefereerd. Deze deelplannen zijn opgenomen in de documentenindex, te raadplegen via Intranet,
welke door crisisbeheersing wordt bijgehouden:
>> Documentenindex - 2020-D75253 <<

10.2 Opleidingsplan
Voor WL is er een opleidingsplan 2021 – 2025 opgesteld. Elke functionaris krijgt een opleidingsaanbod, zodat
zij vakbekwaam worden en blijven. WL verzorgt samen met de opleider de inhoud van het opleidingsaanbod.
>> Opleidingsplan - 2020-D81739 <<

10.3 Rolkaarten
In het ‘Rollenboek Waterschap Limburg 2021-2025’ zijn rolkaarten beschikbaar voor alle functionarissen in de
crisisstructuur.
>> Rollenboek - 2020-D81734 <<
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Bijlage 1

Afkortingen

AB
ABBZ
AC
AIC
AOV-er
ARB-er
CACO
CBP
CC
CC-Gem
CC-Prov
CdK
CoPI
CP
CPI
CP-Ops
CT
CTPI
CZ
CZS
DB
DCC
FNIK
GBT
GHOR
GMK
GRIP
HAC
HID
HIN
HON
IM
IC
ICO
ICT
ISW
IVJ
KCC
LCMS
LLTB
LOCC
Mw
NCC
NCV
OL
OM
OvD-W
PBOB
PCC
PDCA-cyclus

Algemeen Bestuur
Algemeen Beleids- en Bestuurlijke Zaken
Actiecentrum
Advies- en Informatiecentrum
Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid
Ambtenaar Rampenbestrijding
Calamiteiten Coördinator (meldkamer)
Calamiteitenbestrijdingsplan
Crisiscommunicatie
Coördinatiecomité gemeente (België)
Coördinatiecomité provincie (België)
Commissaris van de Koning
Commando Plaats Incident
Crisisplan
Coördinator Plaats Incident
Commandopost operaties
Calamiteitenteam
Coördinatie Team Plaats Incident
Calamiteitenzorg
Calamiteitenzorgsysteem
Dagelijks bestuur
Departementaal Coördinatie Centrum
Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht
Gemeentelijk Beleidsteam
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gemeenschappelijke meldkamer
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
Hoofden Actie Centrum
Hoofdingenieur-directeur
Hoofd Informatie
Hoofd Ondersteuning
Informatiemanager
Informatiecoördinator (veiligheidsregio)
Informatiecoördinator (waterschap)
Informatie en Communicatie Technologie
Inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid
Inspectie Veiligheid en Justitie
Klant Contact Centrum
Landelijk Crisis Management Systeem
Limburgse Land- en Tuinbouw Bond
Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
Medewerker
Nationaal Crisis Centrum
Noodcommunicatievoorziening
Operationeel leider
Openbaar Ministerie
Officier van Dienst Waterschap
Proces-, Beeld-, Oordeel- en Besluitvorming
Provinciale Coördinatie Centrum
Plan, Do, Check, Act-cyclus (ook wel bekend als de Deming-cirkel)
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PHO
RBT
RCP
RDO
ROT
RWZI
SAW
Sitrap
V&J
VC
VRLN
VRZL
WAT
WBT
WK
WOT
WS

Portefeuillehouder
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Crisisplan
Regionaal Droogte Overleg
Regionaal Operationeel Team
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel
Situatierapportage
Veiligheid en Justitie
Videoconferentie
Veiligheidsregio Limburg Noord
Veiligheidsregio Limburg Zuid
Waterschap Actie Team
Waterschap Beleidsteam
Waterketen
Waterschap Operationeel Team
Watersysteem
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Bijlage 2

Tools en formats

Vergaderagenda PBOB
Procesafspraken
• Rolverdeling - Wie heeft welke rol/verantwoordelijkheid? Alle rollen vertegenwoordigd?
• Tijdsduur max. 15 minuten
• Telefoons uit of afgeven aan ondersteuner
• Emo Check: iedereen in orde/emotioneel betrokken/aflossing benodigd?
Beeldvorming
• Welke feitelijke informatie hebben we?
• Welke feitelijke informatie ontbreekt?
• Resultaat van Omgevingsanalyse (indien al beschikbaar)
• Resultaten van acties uit vorige vergaderingen (indien van toepassing)
Oordeelsvorming
• Welke knelpunten zijn er?
• Welke scenario's’ verwachten we?
• Welke thema’s spelen er?
• Hebben we de juiste (externe) expertise aan tafel?
• Met welke (externe) samenwerkingspartners moeten we communiceren?
Besluitvorming
• Stel prioriteiten
• Neem besluiten per thema, maak afspraken. Detail afstemming buiten de vergadering!
• Koppel acties aan actiehouders en deadlines
• Zitten we nog in de juiste opschalingsfase?
• Tijdstip volgende vergadering
Opdrachten
• Verlaat de crisisruimte
• Voer acties uit
Controle
• Geef resultaat van acties door aan de administratieve ondersteuner en voorzitter/leider, bij voorkeur
voor de volgende vergadering
• Plot de resultaten op de statusborden.
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Format voor SitRap
Format SitRap crisisteam
Team:
Tijdstip laatste vergadering:
Aanwezig (Functies!):
Samenvatting belangrijkste nieuwe
feiten:
(sinds vorige SitRap, niets herhalen)

•
•

…
...

Openstaande acties:

•
•

…
...

Nieuwe afgeronde acties: (Sinds
vorige SitRap, niets herhalen)

•
•

…
...

Knelpunten, issues, dilemma’s:

•
•

…
...

Genomen beslissingen (Sinds vorige
SitRap, niets herhalen)

•
•

…
...

Wij hebben assistentie nodig op de
volgende thema’s:

Thema:...
Assistentie benodigd van:...
Welke assistentie benodigd:...
Thema:
Assistentie benodigd van…
Welke assistentie benodigd:...
•
•
•

Is huidig opschalingsniveau nog
voldoende?

Tijdstip aanvang volgende
teamoverleg:

…

Tijdstip volgende sitrap:

...

Ja, handhaven tot nader order
Nee, svp afschalen tot coördinatiefase …
Nee, svp opschalen tot coördinatiefase...

48

Knoppenmodel12
Bijlage 3

Dijkgraaf

Commu
nicatie

Bestuur

HRM

Crisis B.
Water
keringen

Crisis
coördinator

Leider WRT
Horst

Crisis B.
Water
kwaliteit

Crisis
Beheersing

Leider WRT
Sittard

Monitorings
wacht

Toezicht &
Handhaving

ICT

Informatie
Coördinator

Coördinator
maatregelen
incident
locatie

Coördiantor
Meldingen
Dijkwachten

Coördinator
Logistiek

Regio
Medewerker

Waar
nemers

Onersteuning
Borden
schrijver

Planning en
Registratie

Liaison RBT

Liaison ROT

Liaison COPI

Waterschap
Gelderland

Waterschap
AA & Maas

Rijks
waterstaat

Prorail

Water
Maatschapij
limburg

Water
bedrijf
Limburg

Veiligheids
regio ZL

Veiligheids
regio LN

Inzet dashboard Waterschap Limburg

Operationeel
leider OL

Waterschap
Coördinatie
Centrum

Strategisch
Beleids
Adviseur

Waterschap
Actie
Centrum

Chemelot

Fascilitaire
Zaken

Waterschap
De Dommel

Coördiantor
Onder
steuning

Cyber

Regulier

Gebouwen
beheer

Imago

Achterwacht
Sittard

Scenario's
Letsel / overlijden
medewerker

Brand

Achterwacht
Horst

Bedrijfs
continuïteit

Juridische
Afdeling

Water
verontreiniging

Meldpunt
Water

Wateroverlast

Klant
contact
centrum

Hoog water Maas

12

Het knoppenmodel, zoals afgebeeld in deze bijlage, dient ter illustratie. Niet alle disciplines, specialisten en
processen zijn hierin vermeld.
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Bijlage 4 Aanvragen materiële steun bij Unie
van Waterschappen
De aanvraag
•

•

•

•

Verzoeken om inzet van calamiteiten materiaal en steunverlening van waterschappen worden
ingediend bij de dienstdoende liaison UvW, die in een wachtdienst 24/7 gegarandeerd telefonisch
bereikbaar is onder nummer (T) 070-3519730.
Verzoeken om inzet van calamiteitenmateriaal en steunverlening van waterschappen voor het
binnenland kunnen worden ingediend door waterschappen, regionale diensten van Rijkswaterstaat,
het DCC-IenM, veiligheidsregio’s, het NCC/LOCC en DOPS.
Bij verzoeken vanuit meerdere waterschappen of RWS-regio’s kan de Landelijke
Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) of Landelijke Coördinatiecommissie
Waterverdeling en droogte (LCW) ten behoeve van DCC-IenM en Unie van Waterschappen een rol
spelen bij het in kaart brengen van een totaalbeeld van hulpaanvragen.
De dienstdoende liaison UvW informeert het Waterschaps Hulp Team (WHT), de piket
communicatieadviseur UvW en de portefeuillehouder Crisisbeheersing UvW over ingekomen
verzoeken om steunverlening aan waterschappen.

Technische inschatting
De inschatting van de technische haalbaarheid van de inzet van calamiteitenmateriaal van waterschappen
vindt als volgt plaats:
●

●

●

●

•

De dienstdoende liaison UvW neemt contact op met het WHT en vraagt een inschatting te maken van
de technische haalbaarheid van inzet van het gevraagde calamiteitenmateriaal en de beschikbaarheid
van mensen die nodig zijn om het gevraagde materiaal te kunnen bedienen of toepassen.
Het WHT neemt contact op met de contactpersonen bij de individuele waterschappen om de
beschikbaarheid van gevraagd calamiteitenmateriaal en daarvoor benodigde mensen te
inventariseren.
Het WHT maakt een inschatting van de haalbaarheid van de inzet van het gevraagde
calamiteitenmateriaal en beschikbaarheid van mensen die nodigzijn om het gevraagde materiaal te
kunnen bedienen of toepassen.
Hierbij gelden de volgende vragen:
o Wat is de hulpvraag?
o Wie (instantie) heeft de hulpvraag gesteld?
o Waar (locatie) is de inzet van calamiteitenmateriaal gewenst?
o Wanneer (tijd) is de inzet van calamiteitenmateriaal gewenst?
o Hoe lang (tijdsduur) is de inzet van calamiteitenmateriaal gewenst?
o Is de veiligheid van calamiteiten materiaal en mensen die dit gaan toepassen geborgd?
o Wat is een eerste indicatie van de kosten?
Op basis van de beantwoording van bovengenoemde vragen maakt het WHT een inschatting over de
hoeveelheid benodigd en beschikbaar calamiteitenmateriaal en mensen en informeert de
dienstdoende liaison UvW hierover. Indien noodzakelijk voert het WHT in overleg met de
dienstdoende liaison UvW een verkenningsmissie uit.

Besluitvorming inzet
De besluitvormingsprocedure loopt als volgt:
• Bij een aanvraag om inzet van calamiteitenmateriaal en mensen (experts) van waterschappen
besluiten de voorzitters (dijkgraven) van de steun verlenende waterschappen over de inzet van
calamiteitenmaterieel en mensen (experts) door de betreffende waterschappen.
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•

•

•

•

Het WHT legt daartoe een voorgenomen besluit tot steunverlening, opgesteld en beoordeeld door
het WHT, voor aan de contactpersonen (beheerders en/of calamiteitencoördinatoren) van de bij de
steunverlening betrokken waterschappen.
De contactpersonen (beheerders en/of calamiteitencoördinatoren) van de bij de steunverlening
betrokken waterschappen leggen een voorgenomen besluit tot steunverlening, opgesteld en
beoordeeld door het WHT, voor aan hun voorzitter (Dijkgraaf) en melden aan het WHT of hun
voorzitter met het voorgenomen besluit wel/niet instemt.
Het WHT informeert de dienstdoende liaison UvW over de besluiten tot instemming met de
steunverlening door de voorzitters van de bij steunverlening betrokken waterschappen, zodat de
portefeuillehouder Crisisbeheersing UvW hierover kan worden geïnformeerd.
De dienstdoende liaison UvW informeert de piket communicatieadviseur UvW, het DCC-IenM en,
indien opgeschaald, landelijke coördinatiecommissies over door de UvW genomen besluiten met
betrekking tot steunverlening door waterschappen.

De inzet
• Het WHT stelt een “Calamiteitenteam” samen in overleg met de contactpersonen (beheerders en/of
calamiteitencoördinatoren) van de steunverlenende waterschappen. Indien noodzakelijk zal een lid
van het WHT mee gaan met het “Calamiteitenteam” naar het inzetgebied. Naast de inzet van eigen
personeel kan “de markt” worden ingeschakeld, onder andere voor het verzorgen van het transport
van het calamiteitenmateriaal en de bediening en het onderhoud van het calamiteitenmateriaal
tijdens de missie.
• Het WHT stelt in overleg met de hulp vragende instantie en steun verlenende waterschappen een
reisdatum vast.
• De samenstelling van het “Calamiteitenteam” is afhankelijk van de aard van de missie. De volgende
factoren spelen daarbij een rol: de locatie, de bereikbaarheid van de locatie, de beschikbaarheid van
mensen en/of middelen op de locatie, de omvang van het verzoek, enz.
• Het WHT fungeert in principe als Back Office voor het “Calamiteitenteam”, doch kan via de
dienstdoende liaison UvW afspraken maken met het DCC-IenM om deze rol voor het
“Calamiteitenteam” van de UvW op te pakken.
• Verkeerscentrum Nederland (VCNL) kan betrokken worden bij het inschatten van de
transportmogelijkheden van calamiteitenmateriaal bij een binnenlandse inzet.
Communicatie
• De dienstdoende liaison UvW stelt de piket communicatieadviseur UvW op de hoogte van de inzet
van calamiteitenmateriaal en mensen (experts) van waterschappen en levert de relevante feiten aan
ten behoeve van verdere communicatie.
• De piket communicatieadviseur UvW stemt kernboodschap en communicatiestrategie over de
steunverlening van waterschappen af met de portefeuillehouder Crisisbeheersing UvW en zoekt
daarbij zo nodig afstemming met BS-RWS en DCO IenM.
• Indien journalisten ter plaatse van de inzetlocatie willen gaan kijken, wordt dit verzoek via het WHT
bij het “Calamiteitenteam” neergelegd om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
De financiën
• Alle financiële aspecten samenhangend met de binnenlandse inzet van calamiteitenmateriaal en
mensen (experts) van waterschappen worden direct na de inzet afgewikkeld door het WHT van de
Unie van Waterschappen in samenwerking met de steunverlenende waterschappen.
• Alle kosten die in het kader van de binnenlandse inzet van calamiteitenmateriaal en mensen (experts)
van waterschappen worden gemaakt komen in principe ten laste van de aanvrager, bijvoorbeeld een
ander waterschap of regionale dienst van RWS.
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Beschikbaar materieel
• 31 stuks trekkergedreven pompen met een capaciteit van 30 m3/minuut tot 54 m3/minuut bij 3
meter opvoerhoogte, inclusief leidingwerk. Er zijn bij de waterschappen ook vele tientallen trekker
gedreven pompen beschikbaar met een capaciteit van 10 tot 25 m3/minuut.
• 21 stuks dieselmotor pompsets met een capaciteit van 30 m3/minuut tot 83 m3/minuut bij 5 meter
opvoerhoogte, inclusief leidingwerk. Er zijn bij de waterschappen ook vele tientallen diesel gedreven
pompen beschikbaar met een capaciteit van 10 tot 25 m3/minuut.
• 22 stuks elektrische pompsets met een capaciteit van 30 m3/minuut tot 170 m3/minuut bij 5 meter
opvoerhoogte, inclusief leidingwerk. Er zijn bij de waterschappen ook vele tientallen elektrisch
gedreven pompen beschikbaar met een capaciteit van 10 tot 25 m3/minuut.
• 35 stuks aggregaten met een vermogen tussen de 50 kVA en 900 kVA, geleverde spanning is 400 volt
50 Hz.
• 16 stuks zandzakkenvulmachines met een capaciteit van 120 tot 2.000 zandzakken per uur.
Daarnaast zijn er 760.000 stuks zandzakken en 17.000 stuks bigbags beschikbaar.
• Mobiele barrières. De totale gestrekte lengte is ruim 1.900 meter met een kerende hoogte van 40 tot
80 centimeter.
• Drijfschermen, oliebooms en ondersteunend materieel.
Transport, logistieke ondersteuning en aansluiten kan verzorgd worden door het beherende waterschap.
Trekkers dienen door de afroepende partij geregeld te worden.
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