
Tijdens de “Natte dag” op 29 mei had ik op het
KNRM-station in Harlingen een eerste kennis-
making met betrokkenen bij de incidentbestrijding
op de Waddenzee. Ik raakte onder de indruk van
de betrokkenheid bij en het enthousiasme voor
het werken met het Coördinatieplan Rampen-
bestrijding Waddenzee die ik daar aantrof.

Door als hulpverleningsdiensten en betrokken
overheden samen te oefenen wordt de eenheid
in de bestuurlijke en operationele aansturing bij
een incident op de Wadden bevorderd. We leren
elkaar en elkaars werkwijze goed kennen, zodat
we bij een crisis in het Waddengebied goed op
elkaar zijn ingespeeld en soepel kunnen samen-
werken. Zo kunnen we verregaande gevolgen en
schade voor betrokken organisaties en personen
in dit unieke gebied zoveel mogelijk beperken. In
mijn eerste weken als Commissaris van de Koningin
in Fryslân ervaar ik opnieuw hoe het van wezenlijk
belang is om de mensen met wie je samenwerkt
goed te leren kennen. Hetzelfde geldt in mijn
optiek voor het Coördinatieplan Rampenbestrij-
ding Waddenzee. Het plan is een prachtig uit-
gangspunt, dat verder gestalte moet krijgen door
met elkaar te (blijven) werken en oefenen.

Ik ben overtuigd van de noodzaak en het grote
belang om deze samenwerking met elkaar voort

te zetten en ik zie er naar uit om met de bestuur-
lijke én operationele partners in het Wadden-
gebied samen op te trekken! � J.A. Jorritsma,
Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân
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Als vervolg op de hoisttraining van de SAR-KLu
zijn de “Natte dagen” KNRM georganiseerd,
op 29 mei, 11, 12 en 17 juni. Het accent van
deze beide trainingen lag op het veilig en juist
gebruikmaken van een helikopter of een red-
dingboot. Bij een incident op de Waddenzee of
één van de eilanden kan het noodzakelijk zijn
gebruik te moeten maken van één van deze
vervoermiddelen.

De trainingsdagen waren in beginsel opgezet voor
alle Officieren van Dienst Brandweer, Politie en
Geneeskundig. Daarnaast was de training ook

toegankelijk voor de waterdisciplines, zoals de
collega’s van Rijkswaterstaat, de KNRM, de
KLPD, het Kustwachtcentrum en liaisons van
de HvD Groningen en Noord-Holland Noord.

In het ochtenddeel van de ”Natte dagen” werd
aandacht besteedt aan drie onderwerpen.

1. Stand van zaken Waddenzeebreed Waddex
Momenteel zijn er drie werkgroepen aan de slag
voor het Waddenzeebrede Waddex. De werkgroep
Opleiden en oefenen is hard bezig om een meer-
jaren opleidings- en oefenbeleidsplan te maken.
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Dit plan zal in het najaar in concept-vorm van
de band rollen. De werkgroep Melding en
alarmering heeft de wirwar aan meldings-
mogelijkheden inzichtelijk gemaakt.
Vervolgens is een meldings- en alarmerings-
stroomschema gemaakt. Wat nu nog rest
is het maken van gelijkluidende inzetvoor-
stellen voor de drie Veiligheidstegio’s/
Hulpverleningsdiensten.

De werkgroep Land-/waterprocedures heeft
inmiddels een conceptplan liggen met
veiligheidsprocedures voor het benaderen
en gebruik maken van helikopters en
reddingboten. Hoe dient men op- en af
te stappen, wiens aanwijzingen moet men
opvolgen en hoe stapt men over op een
ander schip? Daarnaast is aandacht voor
o.a. afgevallen scheepslading en containers
voorzien van een gassing ten behoeve van
het behoud van de lading.

2. Rampenbestrijdingsplannen Waddenzee
De presentatie gaf een overzicht van de
huidige rampenbestrijdingplannen en hun
werkwijzen. Daarnaast werd een doorkijk
gegeven naar het nieuwe rampenbestrij-
dingsplan Waddenzee conform het model
van het project Waterrand. Er werd inge-
zoomd op de inhoud van de plannen. Het
Coördinatieplan Rampenbestrijdingsplan
Waddenzee is een bestuurlijk getint plan
terwijl het Rampenbestrijdingsplan Veer-
diensten zeer gedetailleerd in de operatio-
nele sfeer zit. Op onderdelen lopen de
plannen niet synchroon en dus is het nood-
zakelijk dat het nieuwe Rampenbestrijdings-

plan Waddenzee een feit wordt. Inmiddels
is de evaluatie van het Coördinatieplan
Rampenbestrijdingsplan Waddenzee gaande.
Het nieuwe Rampenbestrijdingsplan Wadden-
zee is naar verwachting in januari 2009
klaar, waarna het implementatietraject kan
worden gestart.

Aan het Waddenzeebrede Waddex is een
schone taak weggelegd om al datgene wat
vastgelegd wordt in de plannen te laten uit-
vloeien binnen de operationele diensten.

3. KNRM/Kustwachtcentrum
De KNRM en het Kustwachtcentrum hebben
samen een presentatie gemaakt die lande-
lijk toegepast gaat worden. De kern van
deze presentatie ligt in het bekend worden
met werkwijzen van beide organisaties en
hun rol op zee. Ook hier wordt ingegaan op
de melding en alarmering op het water. Het
is en blijft een moeilijke materie, zo blijkt.
Nadat er eenheden voor de SAR-actie zijn
gealarmeerd kunnen ook de landdisciplines
gealarmeerd worden. Het verschil tussen
een SAR-actie en de inzet van landdiscipli-
nes wordt nog eens nader uitgelegd. De rol
van een kapitein van een schip en een
On-Scene-Coördinator wordt uitgebreid
onder de loep genomen. Het is goed dat de
waterdiensten uitleggen hoe een en ander
werkt. Alleen op die manier komen we als
land en water steeds dichter bij elkaar.

Na de lunch volgde het middagdeel. In over-
leg met de KNRM was besloten met de ge-
hele groep het water op te gaan. Als eerste

rustig varen in de haven van Harlingen om
het overstappen in alle rust te beoefenen.
Nadat overgestapt was op de “Blauwe Slenk”
van Rijkswaterstaat volgde een casus: “Nu
sta je op het incidentschip, wat ga je doen?
Wat wil je als landrot weten?”. De opdracht
was om relevante vragen te bedenken die
aan een kapitein gesteld konden worden.
Vervolgens moest het incident gezamenlijk
opgelost worden.

Daarna was het tijd om te zien wat een
reddingboot allemaal kan. De Waddenzee
op en één hand vasthouden en één hand
voor jezelf. Nog maar eens overstappen,
maar nu varend op hogere snelheid en met
meer golfslag. Als laatste nog langszij van
de veerboot Friesland gevaren om te zien
dat het overstappen naar een veerboot
iets andere vaardigheden vergt. Er is een
klein deurtje waar je naar binnen kan, maar
zoals gezegd vergt dat uiterste precisie.
Met een enkele natte broek zijn we weer
aan de wal gestapt om de aanlandingsplaat-
sen te bekijken in Harlingen.

Voor kleine ongevallen met weinig slacht-
offers zal gebruik gemaakt kunnen worden
van diverse trapjes aan de havenkaden en
de steiger van de KLPD. Voor het laten
aanlanden van grote aantallen slachtoffers
wordt in Harlingen gebruik gemaakt van de
veerbootterminal van rederij Doeksen.
Deze terminal is overdekt en dus warm, is
groot en dus in te delen met vakken voor
T1, T2 en T3 slachtoffers. Er is een restau-
rant aanwezig en een verkeersroutering
aan de voorzijde van de terminal. De ideale
plek voor een aanlandingsplaats.
Vervolgens hebben we nog een bezoek ge-
bracht aan de helikopterlandingsplaats op
één van de voetbalvelden van Harlingen.
De opdracht tijdens het bezoeken van de
aanlandingsplaats en de helikopterlandings-
plaats was om er vooral multidisciplinair
naar te kijken.

Terugkijkend kunnen we positief zijn over
de opzet van de “Natte dagen” KNRM.
De evaluatieformulieren gaven aan dat de
deelnemers zeer tevreden waren over de
inhoud en de opzet van deze dagen en dat
ze uitkijken naar het operationaliseren van
het Rampenbestrijdingsplan Waddenzee. �

Marco Janssen, Hulpverleningsdienst Fryslân,
tevens voorzitter Waddenzeebreed Waddex



Een eerste reactie
’s Ochtends hebben wij een opleiding gehad,
’s middags een oefening. Ik heb gemerkt dat
er behoefte is aan duidelijkheid in de proce-
dures. De procedures staan op papier en
zijn bekend op bestuurlijk niveau, maar op
operationeel niveau is er nog wel winst te
boeken. Voor alle betrokken hulpverlenings-
diensten moet duidelijk zijn welke afspraken
er liggen. De meerwaarde van deze oefen-
dagen is, vind ik, dat je elkaar leert kennen.
Dat maakt de communicatie veel makkelijk
op het moment dat je elkaar nodig hebt bij
een incident op het Wad.”

Sietze Kijlstra deed als Officier van Dienst
Geneeskundig mee aan de “Natte dagen”.
Na afloop van de eerste oefendag op
donderdag 29 mei is hem gevraagd een
eerste reactie te geven.

Sietze: “Het was een leuke, leerzame dag.
Maritieme hulpverlening is heel wat anders
dan hulpverlening op het land. Op de wal zijn
de Officieren van Dienst vaak leidend, op het
water zijn veel meer partijen betrokken. Het is
een logistieke uitdaging, helemaal als je met
grote aantallen slachtoffers te maken hebt.

Op het land zijn de aanrijtijden van politie, brandweer en
ambulance vanaf de melding tot op plaats incident benoemd
en geborgd. Dat is mooi. Het geeft zowel de hulporganisaties
als de slachtoffers een stuk zekerheid. Zou het niet goed zijn
om ook op het water duidelijke normen te stellen?

Waterrand
Binnen het project Waterrand (zie www.waterrand.nl) wordt hier-
over indringend nagedacht. Het laatste woord is hierover ook nog
niet gezegd. Hoe zit dat nu voor bijvoorbeeld de oliebestrijding op
de Waddenzee? Op dit moment staan min of meer vastgestelde
uitgangspunten in:
• het handboek voor de bestrijding van olie en chemicaliën: de

WOCB-wijzer hoofdstuk 3 en 4 (zie www.wocb.nl). Dat is met
name gericht op de lichtere incidenten (morsingen) en

• de door de Tweede Kamer vastgestelde nota “Om kwetsbare
zee- en deltagebieden te beschermen“ (Capaciteitsnota 2006-
2010) voor de zwaardere incidenten. Te vinden op: www.noord-
zeeloket.nl.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland wil hieraan voldoen. Daarvoor is
rondom de Waddenzee op tien locaties, zowel op de eilanden als
langs de kust, materieel opgeslagen. Aannemers zijn beschikbaar
om te worden ingezet. Een uitgebreid pakket oefeningen, zowel
mono als multidisciplinair wordt uitgevoerd.

Maatwerk
Zou je nog verder kunnen/willen gaan dan hetgeen nu al is ge-
regeld? De samenleving vraagt immers een hoog beschermings-
niveau van het Waddengebied. Normen komen goed tot hun recht
in een productieachtige omgeving. In het geval van een incident
op de Waddenzee is echter altijd sprake van maatwerk.
De omstandigheden zoals zicht, getij, windrichting en windkracht
kunnen zeer grillig zijn en allesbepalend voor de afhandeling van
het incident. En: grotere incidenten zijn gelukkig zeldzaam.
Bovendien kan een norm ook averechts werken, bijvoorbeeld

doordat iemand blindelings de normen wil halen of verkrampt
gaat reageren in plaats van de goede dingen te doen. Wat kun je
dan nog met een norm?

Normdiscussie
Een voordeel van normen is dat het kwaliteitsverhogend kan
werken en budgetten veilig(er) kan stellen. Noodzakelijk geachte
investeringen zijn binnen Rijkswaterstaat Noord-Nederland echter
op basis van argumenten steeds gehonoreerd. Veiligheid staat
hoog in de prioritering. Dus zijn fijnere normen feitelijk (nog) niet
nodig om budget veilig te stellen.
Om mij heen hoor ik goede argumenten om toch (zorg)normen
vast te leggen: het schept helderheid in wat men mag verwachten,
het maakt abstract beleid concreet en tastbaar.

Juiste mensen, oefenen en samenwerken
Ik wil de (zorg)normen graag in een breder perspectief bezien:
een succesvolle calamiteitenbestrijding is van vele factoren
afhankelijk. Techniek is daar één van. Maar ontsluiting van theo-
retische/praktische kennis ook. De juridische context is evenzeer
van belang, denk aan bijvoorbeeld bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden. Het informeren van de omgeving, het samenwerken
met de partijen en het blijven gebruiken van je gezonde verstand
onder spannende omstandigheden.
In dit bredere perspectief zie ik persoonlijk de meeste winstkan-
sen in het selecteren van de juiste mensen, het oefenen en het
samenwerken. Daar steekt Rijkswaterstaat voor het Waddengebied
de komende tijd de meeste energie in. Ik hoop dat u Rijkswaterstaat
scherp houdt in de ambities!
Tot besluit wil ik u nog graag de prachtige slogan van Uri Rosenthal
(lid Eerste Kamer, fractievoorzitter VVD en voorzitter van het COT
Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) meegeven:
het verschil tussen een lintje en een wachtgeldregeling is het
optreden tijdens een crisis. � Willem Riesenkamp, coördinator
crisisbeheersing Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Duidelijkere normen voor op het water?



Stuurgroep CRW en het
Waddenzeebreed Waddex

Ramp op de Waddenzee?

Het Coördinatieplan Rampenbestrijding

Waddenzee (CRW) schrijft voor wat er

dan moet gebeuren. Toch valt er niet

te werken met een coördinatieplan

wanneer dit niet bekend is bij de

betrokken bestuurders. Het plan

moet geïmplementeerd, geoefend en

bijgehouden worden. En dat is waar

de Stuurgroep (voorheen Beheer-

commissie) CRW voor zorgt.

Vertegenwoordigers van de gemeenten,

de drie Waddenprovincies, deelnemers

uit de drie veiligheidsregio’s, het minis-

terie van LNV en alle partijen die te

maken kunnen hebben met rampen

op het water zoals Rijkswaterstaat, de

KNRM en het Korps Landelijke Politie-

diensten (KLPD), zijn vertegenwoordigd

in de Stuurgroep of het Waddenzee-

breed Waddex.

In maart 2005 kwam de Stuurgroep

onder voorzitterschap van burge-

meester Stam van gemeente

De Marne voor het eerst bij elkaar.

De Stuurgroep vergadert ongeveer

drie keer per jaar over activiteiten die

uit het Coördinatieplan voortvloeien.

Kustwacht Nederland heeft in haar jaar-
verslag de cijfers bekendgemaakt van het
aantal vaartuigincidenten in 2007. Plaats-
vervangend directeur Gerrit Miedema: “Op
de Waddenzee hebben we het afgelopen
jaar 215 incidenten gehad. Bij het over-
grote deel daarvan waren watersporters
betrokken, in totaal 181 keer.”

“Samenwerking tussen hulpverlenings-
diensten is belangrijk. Eén van de meer
spraakmakende incidenten waarbij veel
hulpv-erleningsdiensten samengewerkt
hebben, was op 12 mei, toen een Duits
sportvliegtuigje, zonder zich gemeld te
hebben, het Nederlands luchtruim in vloog.
Het Kust-wachtcentrum Den Helder werd
daarover geïnformeerd door de Duitse
Luchtverkeersleiding. Door de Koninklijke
Luchtmacht werden twee F16-straaljagers
ingezet om het toestel te onderscheppen,

maar niemand kon verbinding met het vlieg-
tuig krijgen. Het Kustwachtcentrum alar-
meerde de reddingboten van de stations
Harlingen, Terschelling en Vlieland van de
KNRM en een helikopter van de Koninklijke
Marine. Daarnaast werd ook door de
Koninklijke Luchtmacht een reddingshelikop-
ter ingezet. Uiteindelijk is het toestel in de
Waddenzee neergestort. De piloot is door
de reddingboot van Harlingen aan boord
genomen en naar het ziekenhuis gebracht.
Een ander incident was op 9 september.
Toen kreeg het Kustwachtcentrum van een
jacht een noodbericht dat zij zich tussen
Vlieland en Terschelling bevonden en
problemen hadden. Kort daarop kwam de
melding dat het jacht omgeslagen was en
dat de opvarenden in een rubber vlot
waren gegaan. Door een goede samen-
werking tussen de hulpverleningsdiensten
zijn de vier opvarenden gered.”

215 Vaartuigincidenten op het Wad in 2007

Omvorming Beheercommissie naar
Stuurgroep
Tijdens de vergadering van de Beheercom-
missie op 4 april 2008 is besloten de
samenstelling van de Beheercommissie te
wijzigen en de naam van de Beheercom-
missie CRW te wijzigen in Stuurgroep CRW.
Aanleiding daarvoor is dat met de instelling
vorig jaar van het Waddenzeebreed Waddex
er een breed platform is gekomen waarin de
operationele aandachtspunten besproken
worden. Het gevolg is dat de Beheercom-
missie zich, meer dan voorheen, kan en
moet gaan richten op de strategische
aansturing en besluitvorming. Aansturing
die consequenties heeft voor de inzet van
personeel en middelen vanuit de betrokken
partners. Dat betekent dat de samenstel-
ling van de Beheercommissie op die gewij-
zigde opzet zal moeten worden aangepast.
De samenstelling van de Stuurgroep CRW
vindt u op www.fryslan.nl/crw, onder het
kopje Organisatie.

Varia
Evaluatie CRW
Dit jaar wordt het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee geëvalu-
eerd. Om de evaluatie uit te voeren is een
plan van aanpak geschreven. Alle direct
betrokkenen zullen nog worden geïnter-
viewd. Het resultaat van de actualisatie
van het CRW wordt eind 2008 als eindcon-
cept in de Stuurgroep CRW besproken
waarna in 2009 verder invulling kan wor-
den gegeven aan de implementatie.
Uiteraard wordt daarbij ook de uitkomst
van het project Waterrand betrokken.

Jaarverslag 2007
Het jaarverslag 2007 is vastgesteld. Het
verslag is digitaal beschikbaar op
www.fryslan.nl/crw, onder het kopje
Digitale documenten.

Volgende vergaderdatum Stuurgroep CRW
De eerstvolgende vergadering van de
Stuurgroep CRW is op 3 oktober 2008.


