
Speerpunt van de Beheercommissie is om het
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
te vertalen naar concrete acties. Om het plan uit
de kast te halen en te operationaliseren.
Volgens Burgemeester Stam van gemeente De
Marne en voorzitter van de Beheercommissie,
ligt de Beheercommissie op koers: “Ik merk dat
de betrokken hulpverleningspartijen elkaar
steeds beter weten te vinden. Er wordt vaker
gezamenlijk geoefend en oefenprogramma’s
worden op elkaar aangesloten. De neuzen gaan
meer dezelfde kant op, en dat is wat we willen.
Recentelijk zijn er verschillende operationele

oefeningen gehouden, en daardoor wordt
duidelijker waar de hiaten zitten. Ook hebben
we een bijeenkomst gehad met de Eilander
burgemeesters, waar gesproken is over de dilem-
ma’s waarmee je te maken kunt krijgen tijdens
een ramp. De Beheercommissie is op de goede
weg en die lijn willen we natuurlijk de komende
tijd doorzetten. In november staat de volgende
bestuurlijke oefening op het programma.
Oefenen is essentieel om het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee optimaal te
kunnen benutten”. �
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Dit is de tweede editie van de
Nieuwsbrief Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee.
De nieuwsbrief geeft achtergrond-
informatie over het coördinatieplan
en de toepassing hiervan in de
praktijk. In dit nummer staat het
thema Oefenen centraal.

“Meer oefenen lijkt tegenwoordig het toverwoord
voor het feilloos in werking laten treden van de
complexe hulpverleningsorganisatie bij ongeval-
len en crisis, zowel op het land als op het water.
Maar is dat het alleen?
Neem als voorbeeld de Waddenzee, een prachtig
natuurgebied dat zich uitstrekt over drie provincies,
drie Veiligheidsregio’s en nog veel meer gemeen-
ten. Een watersysteem, dat zich niet houdt aan
de door de mens bepaalde grenzen voor samen-
werkingsverbanden. Bij een calamiteit op het
water zullen die grenzen al snel overschreden
worden. Hierdoor ontstaat de noodzaak om
vooraf afspraken te maken over de bestuurlijke
verantwoordelijkheidsverdeling, zoals in het
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
ook is gebeurd. Echter, hier houdt het niet
mee op.
Wanneer zich een calamiteit voltrekt op het water,
dan komen vele partijen in actie. Partijen die niet
dagelijks met elkaar samenwerken. Meer nog
dan op het land zullen ook op operationeel
niveau afspraken gemaakt moeten worden over

procedures, taken en verantwoordelijkheden. De
betrokken hulpverleners zullen exact moeten weten
met wie en hoe zij een incident op het water
gaan bestrijden. Dit vraagt om de ontwikkeling
van een éénduidige werkwijze, die in samenhang
en per watersysteem is afgestemd. >>>

“Waddex moet zorgen voor afstemming op
operationeel niveau”

Burgemeester Stam van gemeente De Marne en voorzitter van de Beheercommissie:

‘Oefenen is essentieel’

Jos Stierhout, Algemeen directeur Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
en projectleider Waterrand:

‘Planvorming, opleiden en oefenen:
onlosmakelijk verbonden!’
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verlening en crisisbeheersing op het water.
Van het begin af aan is het Waddengebied
op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd in
het project. Nu wordt ook de volgende stap
genomen. Op initiatief van de provincie
Fryslân is de operationele werkgroep
Waddex gestart. Hierin werken de drie
betrokken Veiligheidsregio’s en de water-
partijen samen om ook op operationeel
niveau tot afstemming te komen. Dit geldt
zowel voor planvorming, als voor opleiden
en oefenen. Doordat ook het project

<<< Pas daarna kunnen opleidingen en
oefenin-gen effectief georganiseerd worden.
Planvorming, opleiding en oefening zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De hierboven geschetste complexiteit doet
zich voor bij alle watergebieden in
Nederland. Op initiatief van de ministeries
van BZK en V&W is daarom het landelijke
project Waterrand gestart.
Dit project richt zich op de ontwikkeling
van een eenduidige organisatie van hulp-

Waterrand in deze werkgroep vertegenwoor-
digd is, worden de landelijke ontwikkelingen
direct ingebracht.

Met de komst van Waddex is voor het
Waddenzeegebied samenhang ontstaan
tussen planvorming, opleiden en oefenen.
Een sterke basis om het CRW boven-
regionaal af te stemmen en verder te
operationaliseren!” �

Marlou Visser heeft in opdracht van de
Beheercommissie op 20 en 21 juni 2007
een tweedaagse startbijeenkomst georga-
niseerd voor de operationele werkgroep
Waddex. Bij deze bijeenkomst waren bijna
alle organisaties vertegenwoordigd die
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de
incidentbestrijding op de Waddenzee.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van de
provincie Fryslân, de waddengemeenten,
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
de Hulpverleningsdiensten Fryslân en
Groningen, RWS, politie en KLPD, het
Kustwachtcentrum, de KNRM en de KNBRD.

Marlou: “De doelstelling van de tweedaagse
was naast het kennismaken met elkaar en
elkaars organisatie, vooral ook het intensi-
veren van de samenwerking in het kader

van het CRW. De resultaten van de bijeen-
komst zijn positief. Zo is er een voorstel
gemaakt voor het borgen van de Wadden-
zeebrede overlegstructuur Waddex. Verder
zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over
het minimale ambitieniveau voor het
Multidisciplinaire Oefenjaarplan CRW 2008.
Tevens is afgesproken dat hierbij boven-
regionaal gebruik kan worden gemaakt van
elkaars producten en dat over en weer
waarneming bij en deelname aan elkaars
oefeningen gestimuleerd wordt.
Op de agenda voor het komende jaar staat
de verdere operationalisering van het CRW
en het opstellen van een Multidisciplinair
Meerjaren Opleidings- en Oefenbeleidsplan
CRW. Doordat ook het project Waterrand
binnen dit overleg vertegenwoordigd is,
kunnen de landelijke ontwikkelingen op de

voet worden gevolgd. Zo ontstaat een win/
win situatie op meerdere onderdelen.
Het motto voor het komende jaar is:
‘Aan de slag’.
De tweedaagse bijeenkomst is afgesloten
met een spectaculaire training op het Wad.
De KNRM had in samenwerking met de KLPD,
de brandweer Harlingen en de SAR-eenheid
van de Koninklijke Luchtmacht een
prachtige oefening georganiseerd, waarin
de deelnemers van de tweedaagse aan
den lijve konden ervaren hoe het is om in
survivalpak in het water te dobberen en
overgeleverd te zijn aan de inzet van de
hulpverlening.
‘Chapeau!’ voor de professionele hulp-
verlening en voor de geweldige organisatie
door en inzet van de vrijwilligers van de
KNRM!” �

Marlou Visser, ZoVIE advies:

‘Aan de slag!’

Oefenen met de SAR-eenheid van de Koninklijke Luchtmacht



“Regelmatig oefenen is noodzakelijk. Op
het wad is niet binnen 10 minuten een
ambulance ter plaatse; je moet zelfredzaam
zijn, zeker de eerste 50 minuten. Door te
oefenen, zoals op 23 mei en 12 juni, met
professionele diensten als kustwacht, SAR-
eenheid van de Koninklijke Luchtmacht en
KNRM weten wij waar we aan toe zijn en
zorgen we voor korte lijnen. Hiermee kun
je bij calamiteiten veel kostbare tijd
besparen, zeker als elke seconde telt”. �

Kennisbank incidenten Waddenzee. Voor
2008 worden binnenkort de oefenbehoeftes
van alle partners gebundeld in een meerjaren
opleidings- en oefenbeleidsplan. Voor Hulp-
verleningsdiensten van Groningen, Fryslân
en de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
en alle bovenregionale waterorganisaties
hebben we dan een totaal overzicht en
kunnen oefeningen op elkaar worden afge-
stemd en gezamenlijk worden voorbereidt.
Optimale voorbereiding op incidenten
Waddenzeebreed is dan een feit.
De grootste uitdaging voor de oefenleiding
is om oefeningen zo te organiseren dat
deelnemers met een tevreden gevoel naar
huis gaan. Zij kunnen dan terugkijken op
een zinvolle en plezierige oefening. Ik ga
samen met de leden van Waddex-Fryslân,
en wellicht in de toekomst Waddenzee-
breed, die uitdaging aan. Kom maar op!” �

• Check: de evaluatieformulieren worden
verzameld en de verbeterpunten worden
in kaart gebracht en gebundeld in een
evaluatierapport;

• Act: de verbeterpunten dienen voor de
betreffende discipline verwerkt te worden
in de procedures, aanpak of handelswij-
zen. Vervolgens dienen de gewijzigde
procedures weer getoetst te worden in
een volgende oefening.

Als volgens deze werkwijze gehandeld
wordt zal de kwaliteit van de incident-
bestrijding op de Waddenzee blijven toe-
nemen en zijn de oefeningen zinvol.
Daarnaast is het van groot belang om
echte incidenten eveneens te evalueren in
Waddex-verband. De resultaten van de
oefeningen en de uitkomsten van de
evaluaties van echte incidenten dienen te
worden verzameld in een nog te vormen

Marco Janssen, Voorzitter Waddex Fryslân:

‘Oefenen, met plezier en zinvol’

Luppo Deuntje, Dijkstra Wadlooptochten:

“Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juni
2007 was het schietterrein van Defensie bij
Lauwersoog het decor voor een grote hulp-
verleningsoefening. Ruim 200 hulpverleners
van Brandweer, Politie, Waterpolitie, GHOR,
Rijkswaterstaat, KNRM, voorlichting en
gemeenten oefenden aan de hand van zo
realistisch mogelijke oefensituaties.
Alle hulpverleners kunnen in hun dagelijkse

werk met elkaar te maken krijgen wanneer
zij moeten samenwerken in een crisisteam
op een plaats waar een incident is gebeurd.
Zij vormen dan samen een Commando
Plaats Incident (CoPI).
De oefeningen bij Lauwersoog waren
bedoeld om kennis en vaardigheden te
verhogen en de onderlinge samenwerking
nog meer te versterken. >>>

Henniëlle Dam en Sietse Smit, Hulpverleningsdienst Groningen:

‘Oefenweek Commando Plaats Incident:
een leerzame week’

“Voor hulpverleners is het oefenen ter voor-
bereiding op de daadwerkelijke incident-
bestrijding core-business. Door diverse
instanties worden daarom mooie boekwerken
en leidraden geschreven die de oefenleiders
ondersteunen en een raamwerk bieden
om de registratie van de oefeningen te
organiseren. Allemaal zaken die absoluut
noodzakelijk zijn, maar het allerbelangrijkste
is dat een oefening als leuk ervaren moet
worden en dat het zinvol moet zijn. Alleen
dan gaat men met een tevreden gevoel
naar huis en zullen verbeterpunten leiden
tot wijziging in procedures of handelswijzen.
Tot op heden hebben we met de partners
van Waddex Fryslân oefeningen georgani-
seerd in de vorm van themadagen, hoist-
training SAR, het overstappen op zee,
table-toptrainingen en real-time oefeningen.
Al deze oefeningen hebben geleid tot
wederzijds begrip. We kennen elkaars
mogelijkheden maar ook elkaars onmogelijk-
heden. We weten waar we elkaar kunnen
aanvullen en versterken. Evaluaties hebben
geleidt tot verbeteringen. Kortom: van
het samen... werken zijn we nu bezig met
samenwerken.

De basis die in het verleden gelegd is, is
toe aan een volgende stap. Die stap dient
gevonden te worden in de deming-circle.
De deming-circle bestaat uit vier fasen:
Plan, Do, Check en Act. Als de vier fasen
achtereenvolgens worden doorlopen is
de cyclus afgerond en kunnen we spreken
van een geslaagde oefening. De fasen op
een rijtje:
• Plan: in dit kader zijn we momenteel
bezig om een meerjaren-oefenbeleid te
beschrijven voor alle actoren die betrok-
ken zijn bij de incidentbestrijding op de
Waddenzee. Voor de afzonderlijke
oefeningen is het noodzakelijk een
oefendraaiboek te maken met o.a.
heldere oefendoelen, een planning, een
beschrijving van de oefening en een
verdeling van waarnemers/observatoren;

• Do: de oefening kan aanvangen zoals
omschreven in het oefendraaiboek.
De waarnemers kennen hun rol en zullen
aantekening maken op basis van de
gestelde oefendoelen;

“Regelmatig oefenen is noodzakelijk”



<<< Eén CoPI kreeg te maken met een
ongeval op het land waarbij meerdere jonge
slachtoffers waren gevallen. Bij het ongeval
was een auto met radioactieve lading
betrokken. Een andere calamiteit speelde
vlak buiten de haven van Lauwersoog. Om
zelf te ervaren wat het betekent om op volle
zee hulp te verlenen, gingen de deelnemers
het water op. Waddex vertelde op een
ponton van Rijkswaterstaat wat hun taken

Beheercommissie CRW

Ramp op de Waddenzee?

Het Coördinatieplan Rampenbestrijding

Waddenzee (CRW) schrijft precies 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 en geoe-

fend worden. En dat is waar de

Beheercommissie CRW voor zorgt.

De Beheercommissie werkt onder

verantwoordelijkheid van het Regionaal

College Waddengebied (RCW). Het RCW

heeft als taak het bewaken van de veilig-

heid op het Wad. Vertegenwoordigers van de

gemeenten, de drie Waddenprovincies, deel-

nemers uit de drie veiligheidsregio’s, het

ministerie van LNV en alle partijen die te

maken kunnen hebben met rampen op het

water zoals Rijkswaterstaat, de KNRM en

het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD),

zijn vertegenwoordigd in de commissie.

In maart 2005 kwam de Beheercommissie

onder voorzitterschap van burgemeester

Stam van gemeente De Marne voor het

eerst bij elkaar. De commissie vergadert

ongeveer vier keer per jaar over activiteiten

die uit het Coördinatieplan voortvloeien.

Colofon
De nieuwsbrief Coördinatieplan Rampen-

bestrijding Waddenzee is een uitgave van de

Beheercommissie CRW.
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zijn tijdens calamiteiten op het water.
Bij calamiteiten is het heel belangrijk dat
men elkaars vaktermen kent. Aan de hand
van een spel werd in het vierde oefendeel
het kennisniveau getoetst.
Na een drukke week konden de organisa-
toren terugkijken op vele geslaagde
oefeningen. De deelnemers lieten hun
enthousiasme blijken door de oefeningen
met een dikke 8 te waarderen.” �

“Voor het eerst in jaren werd de waterpolitie
Delfzijl betrokken bij de organisatie van de
CoPI-week voor de provincie Groningen.
Het bleek dat een mogelijk onderwerp
Water was en dat mijn kennis omtrent dit
onderwerp misschien nuttig zou kunnen zijn.
Het lukte om het oefenen van een ramp op
de Waddenzee op de agenda te krijgen, zodat
ook het Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee gelijktijdig de nodige aandacht
zou krijgen.
Van de oefening is een film gemaakt.
De filmploeg van de regiopolitie Groningen
filmde op de Waddenzee, net buiten
Lauwersoog, een aanvaring tussen een
schip van de bruine vloot en een oud mari-
neschip. Werkelijk fantastisch hoe ze dat
in beeld wisten te brengen. Suggestie en
werkelijkheid maakten het scenario tot een
reëel geheel, waarin de aanvaring
kundig werd uitgebeeld door 15 tegelijk
één kant opvallende politiestudenten.

De redding van de overboord gesprongen
kok, met koekenpan, door de KNRM,
leverde ook veel mooie beelden op. Deze
film vormde in de COPI week de input voor
workshop 3. Samenwerking tussen veel
diensten moest het ontstane probleem het
hoofd bieden. Dit lukte meestal vrij aardig
maar leverde toch wel leerpunten op voor
de diverse COPI-leden.
Ik mocht samen met Jan Regeling van de
KNRM een workshop organiseren en uit-
voeren, over het Coördinatieplan Rampen-
bestrijding Waddenzee. We vertelden de
aanwezigen een interactief verhaal over dit
plan en de daaraan hangende problemen en
oplossingen. Dit gebeurde op een platform
wat ten anker lag op de Waddenzee.
Deze plek gaf heel duidelijk aan met welke
problemen de ‘droge’ hulpdiensten te
maken krijgen bij een ‘natte’ ramp.
Al met al een zeer leerzame en nuttige
oefenweek.” �

Dick Veen, KLPD

CoPI week 2007

Begin juni kwamen bij een grote hulpverleningsoefening ruim 200 mensen in actie


