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Inleiding

Tijdens de stuurgroepvergadering van 18 april 2013 van de Stuurgroep Manage-
ment Watercrises en Overstromingen (SMWO) is de evaluatie van de overstro-
mingsoefening van november 2012 besproken. Daarbij werd de vraag gesteld of een
grootschalige oefening over 4 jaar de juiste vorm is om de geconstateerde knelpun-
ten beoefend en verbeterd te krijgen of dat een combinatie van diverse opleidings-
momenten, trainingen en kleinere oefeningen beter zou kunnen zijn.
Bij een grootschalige oefening zijn investeringen in geld en tijd van de betrokkenen
groot, terwijl het rendement niet bij voorbaat verzekerd is. Diverse keren is ge-
noemd dat kleinschalige oefeningen effectiever kunnen zijn om ervaring op te doen
en verbeteringen te realiseren. Daarbij is aangegeven, dat de focus en thema’s dan
meer kunnen aansluiten bij de aanwezige kennis, competenties en specifieke oefen-
behoeften. Dat biedt ook mogelijkheden om elkaar gericht beter te leren kennen.
Naast een oefening moet er gezocht worden naar effectieve combinaties met trai-
ning en opleiding. Bij de opleidingen, trainingen en oefeningen ligt de nadruk op
onderwerpen als het afstemmen van duiding (het vertalen van technische gegevens
naar een dreiging / verwachting en wat dat kan betekenen) op de ontvangende
partner, het vertalen van effecten (direct of indirect) naar de mogelijkheden van een
regionale respons en informatiemanagement.

Op basis van deze visie is afgesproken dat het DCC-IenM een inventarisatie maakt
bij de betrokken partijen van de opleidings-, trainings- en oefenbehoefte (OTO) en
een programma opstelt waarin wordt opgenomen hoe dat door de verschillende
partijen ingevuld kan gaan worden. De scope beperkt zich tot de belangrijkste part-
ners bij een dreigende overstroming, tevens partners in de stuurgroep: Het ministe-
rie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Water-
schappen, Rijkswaterstaat, Defensie, Economische Zaken en de Veiligheidsregio’s en
KNMI. Dit document is dus geen uitgedragen beleid vanuit het ministerie van IenM,
maar een inventarisatie van alle partijen en een advies aan de SMWO en alle par-
tijen vanuit kennis en ervaring hoe we het beste met elkaar stappen kunnen zetten
tot verbetering.

Opleiden, trainen en oefenen is slechts een onderdeel in het verbeteren van de kwa-
liteit van de crisisbeheersingsorganisatie. Naast dit programma dient er onder ande-
re aandacht te zijn voor het verbeteren, updaten en afstemmen van plannen (inclu-
sief evacuatieplannen), processen en procedures, ICT systemen, informatie uitwis-
seling, afstemming definities en begrippen en dergelijke. De strategische onder-
zoeks- en ontwikkelagenda kan deze en andere verbeteractiviteiten coördineren.

In de SMWO van 19 december 2013 is dit document goedgekeurd en wordt gezien
als sterk richtinggevend document. Van de SMWO partners wordt verwacht dat ze
hier hun voordeel mee doen en dat ze de uitvoering ter hand zullen nemen. De mo-
nitoring van het OTO-programma voor het thema Water wordt belegd bij de secre-
taris van de SMWO (als onderdeel van de voortgang strategische agenda SMWO).
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1 Verbeterpunten

In dit hoofdstuk is, op basis van de evaluatie van Arcadis van de overstromingsoe-
fening van november 2012 en de notitie met aanbevelingen, geïnventariseerd waar
de knelpunten liggen bij de crisisbeheersing en opschaling bij een (dreigende) over-
stroming. Daarnaast zijn aanvullende knelpunten geïnventariseerd bij de verschil-
lende partijen.

Bij een dreigende overstroming zijn veel partijen betrokken. Dit OTO programma
richt zich op de belangrijkste partijen op regionaal en nationaal niveau in de water-
kolom en de algemeen bestuurlijke kolom, te weten: Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VenJ), Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Veiligheidsregio’s
(VR), Waterschappen (WS) en Rijkswaterstaat (RWS).

Figuur 1.1 laat een globaal overzicht zien van de belangrijkste partijen bij een drei-
gende overstroming. Dit overzicht is niet compleet, maar gesimplificeerd voor in-
zicht in regionale en landelijke relaties in de algemeen bestuurlijke en de waterko-
lom.

1.1 Algemene knelpunten en verbeterpunten

A1: Elkaar kennen en begrijpen
Een belangrijke conclusie uit de evaluatie van de Oefening Overstromingen 2012 is
dat de betrokken partijen elkaar nog moeizaam verstaan in het gehele proces van
crisisbeheersing en daarmee elkaars bijdrage in de keten niet effectief weten aan te
spreken. Dat omvat bijvoorbeeld een heldere duiding van de dreiging en effecten
door de waterbeheerders en een scherpe formulering van de informatiebehoefte
vanuit de veiligheidsregio’s naar de waterbeheerder ten behoeve van hun beeldvor-
ming en oordeelsvorming. Vooral voor voorzitters, liaisons, adviseurs crisisbeheer-
sing, informatiecoördinatoren en adviseurs crisiscommunicatie is het goed om colle-
ga’s met dezelfde crisisrol bij andere organisaties te kennen. Maar ook op inhoude-
lijk of juridisch vlak kan het goed zijn om de partners en betrokkenen binnen het
eigen werkterrein goed te kennen.
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A2: Samenwerking tussen organisaties
Uit de oefening blijkt dat de kennis over de werkwijze, rollen en taken van de part-
ners onderling nog vrij beperkt is. Dat komt mede omdat het onderwerp voor veel
organisaties en betrokken medewerkers nog relatief nieuw is. Er is zodoende nog
weinig ervaring opgedaan.

Om een soepele samenwerking tussen de betrokken organisaties (over de grenzen
van de eigen organisatie heen) te kunnen realiseren zijn een aantal zaken relevant:

Het is van belang kennis en begrip van elkaars rol en taak te hebben;
Het is van belang kennis van elkaars werkwijze te hebben (waarbij afstem-
ming en aansluiting is geregeld).

In het algemeen gaat het om het duidelijk krijgen van de eigen rol, taak en verant-
woordelijkheid en die van de partners. Daarbij het in staat zijn de eigen rol, taak en
verantwoordelijkheid goed uit te voeren, zorgen voor afstemming zodat de partners
in staat zijn om hun rol, taak en verantwoordelijkheid uit te voeren.

A3: Planvorming en afstemming tussen partijen.
Daarnaast blijkt dat veel van de planvorming nog globaal is uitgewerkt en dat de
uitwerking van de werkwijzen en procedures nog nauwelijks is vastgelegd. Dat
maakt onderlinge uitwisseling en afstemming lastig. Interne planvorming is vaak
(grotendeels) op orde, maar afgestemde planvorming tussen ketenpartners ont-
breekt vaak nog, waardoor juist op de schakelpunten afstemmingsproblemen ont-
staan.

A4: Informatie uitwisseling
Uit de oefening is gebleken dat een aantal aspecten van de informatie uitwisseling
nog verbeterd kan worden. Daarbij moet gedacht worden aan:

afstemming op de doelgroep / de duiding van de informatie sloot onvoldoende
aan bij de doelgroep. Vooral de vertaling van de technische / waterkundige
informatie naar wat dit (kan) betekenen op bestuurlijk niveau of voor de al-
gemeen bestuurlijke kolom bleek erg lastig. Daardoor miste de doelgroep
(bestuurders en algemeen bestuurlijke kolom) de benodigde toelichting en
uitleg om een inschatting te kunnen maken wat zij moeten doen/besluiten.
het gebruik van 3 scenario’s in de waterbeelden, waarbij niet bij iedereen een
helder beeld was van de verschillende scenario’s.

Bij een concrete uitwerking hiervan komen uitdagingen naar voren in:
het kunnen aanleveren van de informatiebehoefte van partners (onzekerheid
bij overstromingsdreiging), het leren omgaan met onzekerheden in relatie
tot het handelingsperspectief van bestuurders blijft een aandachtspunt;
het afstemmen van de informatie op de doelgroep ten opzichte van het breed
delen van informatie. Bij teveel toespitsen op verschillende doelgroepen is
de kans groter dat nieuwe informatie niet naar alle partijen juist wordt ver-
werkt. Extra aandachtspunt hierbij is dat verschillende veiligheidsregio’s
geen gelijke werkwijze hebben.

A5: Crisiscommunicatie
In de oefening is in alle onderdelen de crisiscommunicatie in meer of mindere mate
aan de orde geweest. Daaruit bleek dat de behoefte aan afstemming over crisis-
communicatie bij veel partijen aanwezig was. De vraag wie de regie op de crisis-
communicatie heeft kwam daarbij regelmatig op. Het blijkt dat er zeer beperkt af-
spraken bestaan of vastgelegd zijn tussen de vele partijen over wie op welk moment
de regie op crisiscommunicatie heeft. Bekend is wel de rol en taak van het NCC bij
een landelijke crisis. Over de taakverdeling in de voorafgaande fasen, bijvoorbeeld
voordat de veiligheidsregio’s en het NCC actief zijn, zijn geen heldere afspraken
gemaakt. Ook de overgangsmomenten en de verzorging van continuïteit daarbij zijn
niet vastgelegd. Uit evaluaties van opgetreden crises blijkt telkens weer dat in de
crisiscommunicatie de achilleshiel zit in hoe het optreden van de overheid bij een
crisis door de burger beleefd wordt. Te laat, onvolledig, bagatelliserend, niet een-
duidig zijn veel gehoorde klachten over crisiscommunicatie. Ook al was crisiscom-
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municatie geen prominent onderdeel in de opzet van deze oefening, er is wel gecon-
stateerd dat rond crisiscommunicatie nog veel verbeteringen mogelijk en noodzake-
lijk zijn. Het is nodig daar nu op te investeren om in de toekomst goed gesteld te
staan. Dat vraagt vooral afspraken over wie op welk moment de regie heeft in de
crisiscommunicatie naar media en publiek, en daarbij zorgt voor duidelijke en on-
derling afgestemde berichten. Een ander aandachtspunt is om de crisiscommunicatie
een integraal onderdeel te laten zijn van de crisisorganisaties. Vaak nog delen beide
partijen elkaar mede wat ze doen, maar is er geen gezamenlijke afstemming waar-
bij de input van de crisis en communicatieteams onderdeel is van de output van
beide partijen. Ook het beleid over gebruik van social media is nog een aandachts-
punt en als daar duidelijke afspraken over zijn gemaakt dienen die ook goed ge-
traind en beoefend te worden.

A6: Op- en Afschaling
Uit de oefening is naar voren gekomen dat de op- en afschaling vaak onduidelijk
was, zowel het proces als de informatie erover. De concrete werkwijze (het hoe) bij
het proces van opschaling naar de landelijke niveaus 2 en 3, en de betekenis ervan,
is voor veel ketenpartners onbekend en onduidelijk. De deelnemers aan de oefening
wisten vaak niet in wat voor stadium zij waren en hoe het stond met de besluitvor-
ming over op- en afschaling. Er worden verschillende opschalingssystematieken
naast elkaar gebruikt, zonder dat men daarvan op de hoogte leek. Ieder was, heel
doelgericht, vooral bezig met het oplossen van de problemen in het eigen domein.

A7: Crisisoverlegproces: BOB/BOA
In de oefening werd binnen de overleggen gebruik gemaakt van de structuur van
Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) / Beeldvorming, Oor-
deelsvorming en Advies (BOA). Deze werkt niet consequent of scherp genoeg ge-
hanteerd. De werkwijze en de verschillende denkstappen die tijdens de vergaderin-
gen worden doorlopen om te komen tot een advies en besluit kunnen beter worden
aangegeven. Er kan meer scherpte worden aangebracht op het eindproduct van de
vergadering, direct aan het begin van de vergadering en een beter tijdsverdeling
tussen de B O B stappen.

1.2 Knelpunten en verbeterpunten tussen organisaties / op schakelpunten

Zie figuur 1.1 voor een toelichting over de betrokken partijen.

1.2.1 Rijk / regio in de algemeen bestuurlijke kolom (VR met VenJ)

B1: Nieuwe GRIP-structuur
Met de uitwerking van de nieuwe GRIP-structuur, met een GRIP 5 en GRIP RIJK zal
ook specifiek bij overstromingsdreiging gekeken moeten worden naar de regionale
en nationale opschaling en de rol, taak en verantwoordelijkheden tussen rijk en
regio in de verschillende fasen van de overstromingsdreiging. Daarbij is ook de ver-
taling van de structuur naar een hanteerbare implementatie van belang.

1.2.2 Algemene kolom / functionele kolom regionaal (VR met RWS/WS)

B2: Afstemming boodschap op doelgroep
Uit de oefening is gebleken dat de effectiviteit van de samenwerking tussen partijen
verbeterd moet worden, vooral tussen de veiligheidsregio’s en de waterbeheerders.
Het gaat vooral om een “op de ontvangers gerichte duiding van de dreiging en ef-
fecten” door de waterbeheerders en een heldere en eenduidige formulering van de
informatiebehoefte te behoeve van de beeld- en oordeelsvorming door de veilig-
heidsregio’s.

B3: Waterbeeld
Een ander evaluatiepunt uit de oefening is dat de waterbeelden tijdens de oefening
tijdig werden opgeleverd, maar ze waren door de tijdsdruk niet van voldoende kwa-
liteit en daarmee niet voldoende geschikt voor gebruik van afnemers binnen en bui-
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ten de waterkolom. Vooral voor de duiding was in de oefensituatie vaak onvoldoen-
de tijd beschikbaar en sloot het onvoldoende aan bij de doelgroep of was niet duide-
lijk voor welke doelgroep het bedoeld was.

B4: Kennis van elkaars vakgebied
Rijkswaterstaat geeft aan dat de Kennis bij operationeel leiders en crisiscoördinato-
ren van veiligheidsregio’s over meteorologie, water, waterstanden, waterstandver-
wachtingen, faalkansen waterkeringen, overstromingsscenario’s nog onvoldoende
aanwezig is.
Dat is een uitdaging voor beide partijen: het leren van specifieke vaktaal/kennis
voor de algemeen bestuurlijke kolom, maar ook het vertalen van vaktaal naar “be-
grijpelijk Nederlands” door experts uit de waterkolom.  Dit alles is nodig om ervoor
te zorgen dat alle partijen het over hetzelfde hebben. Daarnaast vervullen liaisons
een cruciale rol om specifieke informatie toe te kunnen lichten en te kunnen duiden
in een crisisteam. Juist ook de liaisons moeten dus in staat zijn om een vertaalslag
te kunnen maken.

1.2.3 Algemene kolom / functionele kolom nationaal (VenJ en IenM)

In de oefening van november 2012 is de afstemming tussen de ministeries van VenJ
en IenM niet meegenomen. Aanvullend op de algemene knelpunten zijn er geen
specifieke knelpunten tussen beide ministeries geconstateerd waar met het OTO
programma de komende jaren extra aandacht voor nodig is.

1.2.4 Afstemming binnen de waterkolom: RWS / WS / IenM

B5: Netcentrisch werken
In de oefening bleek het netcentrisch werken een succes te zijn. Het delen van in-
formatie binnen bepaalde organisaties (tussen waterschappen, binnen IenM, binnen
de VR) liep goed. Daarbij zijn wel verschillende systemen gebruikt (WCMS, Infraweb
en LCMS). De waterschappen werkten als pilot met het WCMS, een duidelijke verbe-
tering ten opzichte van bijvoorbeeld het per email versturen van waterbeelden.
De waterschappen gebruikten een nieuw systeem, WCMS, dat werkte naar behoren.
Door het gebrek aan training en afspraken over het vullen met informatie en het
benutten van het systeem verliep de uitwisseling niet optimaal. Het werken met
waterbeelden en het systeem werd als dubbel werk gezien. Voorkomen moet wor-
den dat de informatie-uitwisseling gehinderd wordt door het gebruik van verschil-
lende systemen die het netcentrisch werken ondersteunen.

B6: Departementale opschaling
In de oefening kwam naar voren dat de interne opschalingsstructuur op departe-
mentaal niveau niet tot een optimale voorbereiding zorgde voor de departementale
besluitvorming op politiek/bestuurlijk niveau. De departementale opschaling wordt
momenteel anders ingericht ter verbetering van de advisering aan de coördinatie-
groep en DG RWS en zal daarna in een OTO-traject meegenomen moeten worden.

Ook zorgt de nieuwe crisisorganisatie binnen Rijkswaterstaat nog voor onduidelijk-
heid in de rolverdeling tussen de LCO, VWM en DCC-IenM als het gaat om duiding
en het informeren van het bestuurlijk niveau.

B7: Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)
Het nieuwe watermanagementcentrum is opgezet als gezamenlijk centrum voor
zowel Rijkswaterstaat, het KNMI en de Waterschappen. In de praktijk is geconsta-
teerd dat de Waterschappen nog weinig bekendheid hebben met de mogelijkheden
van het WMCN en nog niet veel gebruik maken van deze locatie.
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2 Visie op OTO en voorstel OTO-programma dreigende
overstromingen

2.1 OTO Visie en randvoorwaarden voor het OTO programma

OTO Visie
DOELSTELLING van het OTO programma Overstromingsdreiging 2014-2018 is om
de monodisciplinaire en multidisciplinaire OTO programma’s van bij de SMWO be-
trokken ministeries en organisaties op elkaar afgestemd, kleinschaliger, gericht op
concrete verbeterpunten en daardoor effectiever en efficiënter te laten verlopen,
dan grootschalige landelijke (systeem)oefeningen die eens in de vier jaar worden
gehouden, die veel voorbereidingstijd vragen en veel minder leerrendement opleve-
ren dan kleinschaliger oefeningen gericht op onderdelen van de crisisorganisatie die
aandacht behoeven op landelijk en/of regionaal niveau.

Hiermee wordt gevolg gegeven aan de verbeteractie waartoe de SMWO op 18 april
2013 naar aanleiding van de evaluatie landelijke oefening overstromingen 2012
heeft besloten.  Zie verslag SMWO d.d. 18 april 2013 pagina 4.

Besloten is om over vier jaar (2017) opnieuw een landelijke overstromingsoefening
te organiseren. Betrokken partijen zorgen jaarlijks voor de eigen interne en regiona-
le oefeningen. Daarbij op kleinere schaal oefenen tussen de waterkolom en veilig-
heidsregio’s!

De ervaringen met crises rond grootschalige overstromingen zijn beperkt. Boven-
dien is het een zeer complexe problematiek met veelsoortige effecten en belangen.
Het beheersen van dergelijke crises met alle betrokken overheidspartijen vraagt de
nodige inspanning. Oefenen is een nuttig en noodzakelijk instrument om de betrok-
kenen daarop voor te bereiden. Dat geldt voor de gehele keten.

Algemene OTO visie: Bij OTO activiteiten wordt een onderscheid gemaakt in oplei-
den (kennisoverdracht), trainen (kunde: vaardigheid in eigen rol en samenhang
crisisrollen) en oefenen (het bij elkaar brengen van kennis en kunde). Daarbij kan
een oefening in een lerende (hoe gaan we het doen?) en in een toetsende (staan we
gesteld?) vorm worden opgezet. Om groei te bewerkstelligen is zowel op individueel
niveau een opbouw in het OTO programma nodig waarbij eerst met een opwerkpro-
gramma aandacht nodig is voor algemene crisisbeheersingskennis, basiskennis en
kunde van de eigen crisisrol en crisisorganisatie. Daarna kan in een professionalise-
ringsprogramma aandacht komen voor oefenen, verdieping van kennis en kunde,
intervisie e.d.

In hoofdstuk 1 zijn de volgende thema’s vanuit de oefening en door de organisaties
aangedragen waarop knelpunten zich voordoen:

A1: Elkaar kennen en Begrijpen
A2: Samenwerking tussen organisaties
A3: Planvorming en afstemming
A4: Informatie uitwisseling
A5: Crisiscommunicatie
A6: Op- en Afschaling
A7: Crisisoverlegproces: BOB/BOA
B1: Nieuwe GRIP-structuur
B2: Afstemming boodschap op de doelgroep (regionaal)
B3: Duiding Waterbeeld
B4: Kennis bij operationeel leiders
B5: Netcentrisch werken
B6: Departementale opschaling
B7: Gebruik WMCN
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Uitgangspunten en randvoorwaarden
Voor het kunnen realiseren van het OTO programma, gelden een aantal randvoor-
waarden en uitgangspunten:

Uitgangspunt is dat een crisisfunctionaris minimaal 3 keer per jaar gecon-
fronteerd moet worden met crisisbeheersing om voldoende gevoel te houden
met zijn/haar crisisrol. Dat kan zijn bij daadwerkelijke inzet, of bij opleidin-
gen, trainingen en oefeningen, maar ook door als gastdocent bij een partner
de eigen crisisorganisatie toe te lichten. Het uitgangspunt van 3 keer per
jaar voor een crisisfunctionaris is echter voor een groot aantal organisaties
weliswaar gewenst maar ook erg hoog gegrepen. De norm van de inspectie
VenJ is dat een sleutelfunctionaris in de crisisbeheersing minimaal 2 keer per
2 jaar 2 oefeningen en 2 bijscholingen moet volgen.
Planvorming, processen en procedures voor dreigende overstromingen moe-
ten bijgewerkt en met ketenpartners afgestemd zijn. Probeer daarbij een
overkill aan plannen te voorkomen en zorg dat plannen goed geïmplemen-
teerd worden.
Nieuwe planvorming, zoals de Module Evacuatie Grote Overstromingen, zijn
input voor het OTO programma.
Afspraken moeten worden gemaakt over samen netcentrisch werken en de
ondersteuning van benodigde ICT systemen bij dreigende overstromingen.
Vanwege continue personele wisselingen in een crisisbeheersingsorganisatie
dient continue aandacht te zijn voor het bijspijkeren van nieuwe collega’s.
Uitgangspunt daarbij is wel dat een crisisorganisatie met minimaal 80%
goed voorbereide crisisfunctionarissen, de nieuwe leden voldoende worden
meegenomen. (met uitzondering van enkele cruciale rollen als informatieco-
ordinator en zeer standvastige voorzitters).
Op gebied van crisiscommunicatie zijn een aantal voorstellen gedaan over
het uitwerken van regie, de boodschap en samenwerking tussen de verschil-
lende organisaties in de verschillende stadia van een dreigende overstro-
ming. Deze afspraken dienen eerst uitgewerkt te zijn voordat deze in oefe-
ningen meegenomen kunnen worden.
Het OTO programma is geen losstaand extra pakket aan OTO activiteiten,
maar zal waar mogelijk zo efficiënt mogelijk geïntegreerd worden in de be-
staande OTO programma’s en financiering van de betrokken partijen.
Voor onderstaande OTO activiteiten is het van belang dat de crisisfunctiona-
rissen een algemene basisopleiding/training hebben, die los staat van het
thema (dreigende) overstromingen. Dat kan bijvoorbeeld met een training in
de eigen crisisrol en zijn rol in de context (het crisisteam en de part-
ners).Daarna wordt aanbevolen om crisisrollen jaarlijks te trainen met een
verdieping van de rol, intervisie, actuele thema’s e.d. Hoe dit wordt ingevuld
is aan de organisaties zelf. Deze basiskennis en -kunde is als randvoorwaar-
de meegenomen en geen onderdeel van het OTO programma overstro-
mingsdreiging.
Aandachtspunt bij OTO is ook de kwaliteit van de oefenorganisatie. Het IFV
verzorgt onder andere de PMO en de MCE opleiding, die degenen die crisis-
oefeningen organiseren en evalueren daar beter op kunnen voorbereiden.

2.2 Advies van DCC IenM aan de SMWO over wat er moet gebeuren in de
komende jaren

Opleiding
Alle partijen moeten opgeleid worden om een duidelijk beeld te hebben van
de eigen (persoonlijk, team en organisatie) taken, bevoegdheden en rol in
de verschillende stadia van een dreigende overstroming.
De waterkolom en het KNMI zullen met opleidingsmomenten de kennis moe-
ten vergroten van de rol, taak en verantwoordelijkheden van de algemeen
bestuurlijke kolom. Wat doet een VR wel EN NIET (en op welke niveaus) bij
een dreigende overstroming? Hoe verloopt dan de opschaling? Wanneer
komt VenJ in beeld? Wat hebben zij van ons nodig om hun werk goed te
kunnen doen?
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De algemeen bestuurlijke kolom (VR en VenJ) zal met opleidingsmomenten
de kennis moeten vergroten om de rol, taak en verantwoordelijkheden van
de verschillende partijen in de waterkolom te leren kennen (WS, RWS, IenM,
KNMI). Wie doet wanneer wat? Hoe loopt de opschaling binnen de waterko-
lom?
De algemeen bestuurlijke kolom zal met opleidingsmomenten bij cruciale
functionarissen de kennis moeten vergroten van (beperkte) vakkennis uit de
waterkolom, zodat ze in staat zijn om technische gegevens en verwachtin-
gen goed te kunnen duiden. Ook om hen te helpen een informatieverzoek
goed te kunnen formuleren. Denk daarbij aan antwoorden op de vragen als:
Hoe kunnen weersverwachtingen en waterverwachtingen geïnterpreteerd
worden, wat is de betekenis van een aantal vaktermen en wat is het effect
van deze onzekerheid voor de duiding, oordeelsvorming en besluitvorming1?
De waterkolom zal inhoudelijk experts die verantwoordelijk zijn voor het in-
formeren en adviseren van de algemeen bestuurlijke kolom moeten opleiden
en trainen in het schrijven van een goed en begrijpelijk advies. Daarbij is
het van belang te leren om technische gegevens om te zetten naar begrijpe-
lijke taal (afgestemd op de doelgroep) die zoveel mogelijk tegemoet komt
aan het informatieverzoek / advies dat is gevraagd.
Werkbezoeken. Voor informatiecoördinatoren, adviseurs crisiscommunicatie
en liaisons is het erg belangrijk om de functionarissen in het eigen netwerk
goed te kennen.
Het WMCN zal opleidingsdagen kunnen opzetten voor de WS en het KNMI,
om te leren met de faciliteiten te werken, maar ook de toegevoegde waarde
te kunnen ontdekken van een vertegenwoordiging op het WMCN.

Voor bovenstaande punten zijn alle partijen nodig om elkaar hierin te helpen. Ook
kunnen opleidingsinstituten en expertorganisaties (IFV, CLC, WMCN, het KNMI en
het OTO programma van het DCC) daar een rol in spelen.

Training
Zorg dat liaisons uit de waterkolom voldoende kunnen aanschuiven bij trai-
ningen in de algemeen bestuurlijke kolom vanuit het oogpunt elkaar leren
kennen, maar ook om de afstemming in de teams en tussen de liaisons ROT
en RBT te kunnen beoefenen;
Het WMCN zal gezamenlijke trainingen voor de partners in de waterkolom
moeten organiseren om met gebruik van de faciliteiten samen te werken
aan een waterbeeld en de benodigde duiding.
Trainen op crisisbesluitvorming (BOB / BOA), zowel het proces goed intrainen
als de combi van het proces bij een scenario van een dreigende overstro-
ming;
Trainen op het juist opleveren van inhoudelijke eindproducten (zoals water-
beeld en sitraps); Daarbij gaat het om tijdigheid, kwaliteit en afstemming op
behoefte doelgroep. De doelgroep kan een rol spelen in het meekijken naar
uitkomsten, feedback geven of een responscel.
Trainen van de schakelpunten (hoeven geen hele crisisteams te zijn) op het
uitwisselen van informatie (waar mogelijk met ondersteuning van netcentri-
sche en andere ICT systemen) over dreigende overstromingen, verwachtin-
gen, waterbeelden en duiding, advisering, opschaling en afschaling.
Nadat afspraken zijn gemaakt over hoe wordt omgegaan met social-media
zijn trainingen voor communicatiemedewerkers nodig om specifiek te kijken
naar hun rol in de interactie op de social-media netwerken. Het leerrende-
ment wordt vergroot als meerdere communicatieteams van verschillende
diensten en organisaties dit gezamenlijk trainen, zodat ook afstemming en
de verantwoordelijkheden tussen de partijen meegenomen kan worden. (wie
reageert waarop en hoe).
Train de koppeling van de crisisorganisatie met de communicatieteams. Doel
is om crisiscommunicatie een integraal onderdeel te laten zijn van de crisis-

1 In Amerika verzorgt het National Weather Service een driedaagse cursus hoe om te gaan met de informatie bij
stormen als Sandy voor hun counterparts bij uitvoerende diensten.
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besluitvorming (dus bijvoorbeeld niet alleen een mededeling over de com-
municatie aanpak). Daarbij gaat het dus om het vertalen van het me-
dia/omgevingsbeeld naar input voor de crisisbesluitvorming en zorgen dat
de juiste informatie bij de juiste personen/op de juiste plek komt.

Oefenen
Iedere organisatie dient (los van een dreigende overstroming) minimaal jaarlijks de
crisisteams te beoefenen om kennis van de crisisorganisatie en de kunde van de
eigen crisisrol en het functioneren in een crisisteam op niveau te houden.

Daarnaast dient er een opbouw te zijn in crisisoefeningen waarbij het scenario van
een dreigende overstroming centraal staat. Daarbij zijn de volgende stappen te ne-
men:

Een crisisoefening met de eigen organisatie (1 of 2 interne teams) om de ei-
gen rol duidelijk te krijgen en een beeld te hebben van de partners. Juridi-
sche en communicatie aspecten zijn daar standaard een integraal onderdeel
van.
Een crisisoefening waarbij de schakelpunten tussen organisaties (WS/RWS,
WS/VR, RWS/VR, KNMI/RWS, VR/VenJ e.d.) worden beoefend. Daarbij staat
informatie uitwisseling centraal met afstemming over informatiebehoefte,
duiding, op- en afschaling, communicatieboodschap e.d. Daarbij horen ook
de schakelpunten van 2 of meer partijen binnen dezelfde kolom (2 VR, 2
WS, 2 RWS diensten, KNMI/RWS e.d.) Ook het schakelpunt tussen het WM-
CN en regio’s (WS/RWS) valt hieronder.
Een dilemmasessie of discussiebijeenkomst waarbij minimaal 3 partijen (kan
zowel op “operationeel” niveau als op bestuurlijk niveau) met elkaar een
scenario van een dreigende overstroming bespreken en met elkaar duide-
lijkheid krijgen over de grensvlakken van de taken, bevoegdheden, verant-
woordelijkheden en de afhankelijkheden tussen de organisaties. Ook af-
stemming over opschaling en de regie op communicatie horen daarbij.
Een interactieve oefening waarbij vanuit 2 of 3 organisaties zowel het opera-
tionele als het bestuurlijke niveau met elkaar oefenen. Daarbij gaat het zo-
wel om de juiste crisisbesluitvorming, opschaling als de afstemming en in-
formatie uitwisseling (kwaliteit en tijdigheid). Deze oefeningen zijn niet al-
leen “horizontaal” (VR/WS/RWS en IenM/VenJ), maar ook juist “vertikaal”
(IenM met RWS/KNMI en VenJ met VR).
De laatste stap is dan een oefening waarbij alle betrokken partijen met el-
kaar oefenen (dat zijn minimaal 8 a 9 partijen) op operationeel en bestuur-
lijk niveau. Daarbij hoeft niet het meest complexe scenario gekozen te wor-
den, maar centraal staat het afstemmen of bij alle betrokken organisaties de
eigen rol en die van de partners bekend is, deze goed ingevuld kan worden
en de afstemming goed verloopt. Belangrijk is dat in deze oefening voor alle
partijen een aantal processen centraal staan en deze tegelijk met elkaar be-
oefend kunnen worden. Daarbij dienen minimaal meegenomen te worden:
informatie uitwisseling tussen de organisaties, het functioneren en de crisis-
besluitvorming (BOB/BOA) binnen de eigen organisaties, afstemming over
communicatie, op- en afschaling, besluitvorming tussen de organisaties. Bij
de integrale oefening is het van belang dat:

o De oefening zich focust op de gestelde oefendoelen en extra com-
plexiteit zoveel mogelijk wordt vermeden;

o 1 integrale oefening wordt opgezet vanuit een centrale oefenstaf
(geen koppeling van vele deeloefeningen);

o De oefenstaf bestaat uit functionarissen met voldoende kennis van
het organiseren van oefeningen en met voldoende mandaat en in-
gangen bij de deelnemende organisaties

o Een centraal budget voor de oefening;
o 1 besluitvormend/sturend orgaan waar de oefenstaf oefendoelen,

opzet, scope, evaluatie, financiën e.d. mee afstemt.
o Daarbij is deelname van minimaal de volgende partijen van be-

lang: 2 veiligheidsregio’s (ROT en RBT), 2 waterschappen (WOT en
WBT), Rijkswaterstaat met deelname van een crisisteam van een
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regionale dienst, VWM (met oa LCO), KNMI, IenM (Departementaal
Crisisteam (DCT) en Coördinatiegroep (CG)) en VenJ (NCC, AT en
ICCb). Voor een goede informatie uitwisseling zijn natuurlijk ook de
informatiecentra / meldkamers e.d. van belang die zorgen dat
partners goed geïnformeerd worden.

Internationaal
Een (dreigende) overstroming stopt over het algemeen niet bij landsgrenzen. Vooral
voor grensregio’s maar ook op nationaal niveau is het van belang om ook buurlan-
den te betrekken bij OTO activiteiten om te zorgen dat de informatie-uitwisseling
goed loopt, er een goede afstemming plaats vindt over (te nemen) maatregelen en
duidelijkheid is van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van onze
buurlanden op de verschillende bestuurlijke niveaus. De meeste bovenstaande pun-
ten zijn ook relevant in het verbeteren van het internationale netwerk bij een (drei-
gende) overstroming. Dit is echter voor de meest betrokken partijen al een onder-
kent feit en zowel veiligheidsregio’s in grensgebieden, zoals in Limburg met de Maas
en in Gelderland met de Rijn, als waterpartijen hebben al afspraken over samen-
werking bij een (dreigende) overstroming, maar ook over het delen van informatie
over waterstanden en verwachtingen. Ook samen oefenen op dit thema gebeurt al,
zie hoofdstuk 3.

Bovenstaande activiteiten kunnen niet allemaal tegelijk opgepakt worden. Daarbij is
het ook van belang te realiseren dat partijen naast dreigende overstromingen ook
met andere crisistypen geconfronteerd worden waar ze op voorbereid moeten blij-
ven. Dat vergt enige flexibiliteit in het programma en vooral afstemming tussen de
partners over de OTO planning voor het komende jaar.

2.3 Wanneer: Programma in de tijd

Vanuit de visie dat de opbouw van opleiden naar trainen naar oefenen het meeste
rendement heeft, volgt onderstaande opbouw in de tijd:

2014: RANDVOORWAARDEN EN OPLEIDEN
Buiten dit OTO programma vallend, maar wel de meest cruciale randvoorwaarde
voor het programma: Aandacht voor updaten plannen/processen en procedures,
uitwerken nieuwe GRIP structuur, evacuatieplannen en deze informatie delen af-
stemmen en delen met betrokken partners, evenals het zorgen dat crisisfunctio-
narissen basiskennis en kunde van de eigen crisisrol, organisatie hebben. (actie
allen)
Alle opleidingsactiviteiten, zoals in paragraaf 2.2 beschreven.

2014 en 2015: TRAINEN
Zorg dat het opleidingsprogramma voor nieuwe leden van de crisisorganisatie
herhaald wordt.

Alle trainingsactiviteiten, zoals in paragraaf 2.2 beschreven
Vanwege flexibele OTO programma’s is het slim al vanaf 2014 te beginnen met de
kleinere oefeningen waarbij op basis van een dreigende overstromingsscenario
wordt geoefend:

o Teams intern
o Informatievoorziening tussen teams
o dilemmasessies

2015 en 2016: OEFENEN
Zorg dat het opleidings- en trainingsprogramma voor nieuwe leden van de crisis-
organisatie herhaald wordt.

Zorg voor verdiepingsbijeenkomsten voor crisisrollen
Blijf oefenen met teams intern, informatievoorziening tussen teams en dilemma-
sessies.
Meer aandacht voor uitgebreidere oefeningen met 2 of 3 organisaties, waarbij
zowel  het operationele als bestuurlijke niveau mee oefent.
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2016 en 2017: TOEWERKEN NAAR EEN INTEGRALE OEFENING
Toewerken naar een integrale oefening.
Met inachtneming van de genoemde oefenopzet zal dat door een duidelijke scope
en kaders minder afstemming en minder voorbereidingstijd vergen van de deel-
nemende organisaties. Dit vereist wel een sterke regie en bestuurlijk draagvlak
daarvoor.

2017: INTEGRALE OEFENING VAN DE GEHELE KETEN
Er kunnen dit jaar nog enkele opleidingen, trainingen en oefeningen ter voorbe-
reiding op de oefening zijn, maar dat zal vooral zijn in de vorm van opfriscursus-
sen. Ook nieuwe plannen en procedures moeten niet meer ingeregeld hoeven
worden.

2018: EVALUATIE OEFENING, BORGING LEERPUNTEN EN VORMGEVING
VERVOLGTRAJECT
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3 OTO-Planning van organisaties

Hieronder staat opgenomen wat betrokken organisaties (voor zover input verkre-
gen) al voor plannen hebben mbt OTO activiteiten. Daarbij dus de kanttekening dat
de partijen die niet genoemd worden ook (nog) geen input hebben geleverd maar
mogelijk wel actief met dit onderwerp aan de gang zijn.

3.1 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Voor het interdepartementale OTO-programma wordt de keuze gemaakt voor klein-
schaligere en meer frequente oefeningen. Deze keuze en de visie van VenJ op kwali-
teitsontwikkeling van de nationale crisisorganisatie staat opgenomen in het beleids-
plan van VenJ. Dit beleidsplan is al grotendeels gereed en komt naar verwachting
eind september beschikbaar voor afstemming.

In verband met de Nucleair Security Summit (NSS) in maart 2014 is het interdepar-
tementale OTO-programma gericht op het komende jaar en specifiek op de voorbe-
reiding van de NSS.
Het OTO-programma voor het komende jaar is als volgt opgesteld: In oktober star-
ten de individuele en rolgerichte opleidingen en trainingen, en kan de individuele
kennis van de crisisfunctionarissen op het gewenste niveau worden gebracht. Aan-
sluitend wordt die kennis in de praktijk getoetst tijdens gezamenlijke teamtrainin-
gen op de verschillende niveaus binnen de nationale crisisstructuur. Tijdens deze
teamtrainingen staat de groepsdynamica en de werkwijze/procedures centraal, en
wordt aansluiting gevonden bij elkaar en elkaars producten. Dit is tevens de laatste
kans om eventuele hiaten in werkwijze/procedures zichtbaar te maken en te her-
stellen. Tot slot zal er tijdens een eindoefening op 5 februari 2014 de samenhang
met de plannen van onze partners zoals de regio Haaglanden, de overige Veilig-
heidsregio’s en de Nationale Politie worden beoefend.

Naast het NSS OTO-programma worden vanuit de Nationale Academie voor Crisis-
beheersing interdepartementaal basiscursussen crisisbeheersing, verdiepingsmodu-
les en rollentrainingen (obv de rijks-crisisrollen) aangeboden.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven, dat twee-jaarlijks met
alle veiligheidsregio’s geoefend zal worden.

Specifiek op gebied van Overstromingen staat onder voorbehoud deelname aan de
Duitse nationale oefening Lukex (oktober 2015) op de agenda. Een overstromings-
oefening in het noorden van het land waarbij internationale afstemming met Neder-
land en Duitsland op de agenda staat. Deelname van VenJ, IenM en mogelijk VR,
WS en/of RWS hangt af van de uitwerking van het Duitse scenario.

Daarnaast is afgesproken dat de veiligheidsregio’s via het MOTO-overleg een over-
zicht aan VenJ aanleveren over geplande crisisoefeningen. VenJ kan hiermee een
inzicht geven wat beoefend wordt bij welke regio’s.

3.2 Veiligheidsregio’s

VR Utrecht
Om 1 risico uit hun risicoprofiel jaarlijks te trainen/oefenen is voor de VRU niet
haalbaar en in verhouding ten opzichte van de overige risico's en wettelijke verplich-
tingen en verplichtingen met overige netwerkpartners. In het jaar 2017 extra aan-
dacht voor trainen/oefenen rondom dit risico is voor hen het meest haalbaar.

VR Noord Oost Gelderland
In afstemming met Rijkswaterstaat Oost Nederland en de waterschappen Veluwe en
Rijn & IJssel geeft aan positief te staan tegenover het zetten van kleinere stappen in
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plaats van 1 grote oefening. Wat inderdaad meer aandacht verdient, is het multi-
denken op dit gebied, zowel in de algemene kolom als de waterkolom. Bovendien
denken ze dat de druk en grootschaligheid van een traject als Viking niet altijd het
resultaat bereikt wat het verdient: mensen worden "watermoe" en worden wars van
de omvang waarmee het gepaard gaat.

Vanuit de VNOG willen de afspraken die we met de waterpartijen maken afstemmen
binnen Oost-5 (dit betreffen de veiligheidsregio's Twente, IJsselland, VNOG, Gelder-
land Midden en Gelderland Zuid). Ze beogen hiermee dat er frequentie blijft voor
veiligheidsregio's in de behandeling van het thema hoogwater, zonder dat dit jaar-
lijks op de agenda komt. Ook kan de omvang van de oefeningen wisselen.

Voor de VNOG is het volgende in de planvorming opgenomen:
- in 2014 bestuurlijke themadagen te houden in de VNOG met RWS en de beide
waterschappen, waarbij kennisdeling en netwerken centraal staat.
- in 2015 oefeningen met een waterthema organiseren voor ROT en RBT om de
praktijkkant meer te belichten. Voor het CoPI en het GBT plannen ze geen oefenin-
spanningen op het gebied van hoogwater.
- in 2016 of 2017 zou er dan een wat grotere ketenoefening op de agenda van de
VNOG kunnen komen. Een interregionale oefening (met Gelderland Midden en IJs-
selland) kan nog daarop volgen, afhankelijk van de ontwikkelingen en behoefte.

VR Flevoland:
Staat positief tegenover het samen oefenen tussen nationaal en regionaal, maar
geeft wel aan dat dit vroegtijdig aangegeven moet worden in verband met de OTO
planning. (1 november 2013 is de deadline voor 2014). Met andere risico’s vindt al
wel OTO samenwerking plaats met bijvoorbeeld het Gooi (gezamenlijk OTO rooster).
Ook wordt gedacht aan het samen met de regio Utrecht organiseren van de sys-
teemoefening, waar misschien nog wat aan te koppelen zou kunnen zijn.

3.3 Dijkring 14, 15 en 44

Binnen het samenwerkingsverband Dijkringen 14, 15 en 44 is afgesproken om ken-
nisniveau ten aanzien van de (dreiging van) water binnen de veiligheidsregio’s ‘op
te krikken’. Ondertussen wordt daar in de vorm van een werkgroep “werkbare in-
formatievoorziening” aan gewerkt. Voor 2014 staan enkele Masterclasses voor het
bestuurlijke en operationeel niveau op de planning.

De ambitie van het samenwerkingsverband is niet om de veiligheidsregio’s zodanig
bij te spijkeren dat zij “technische gegevens kunnen duiden” (zoals dit programma
als doelstelling beschrijft), ze gaan ervan uit dat ze daarvoor een beroep op een
liaison of andersoortige deskundige kunnen doen.

Uitgaande van de integrale oefening in 2017, zouden de opleidingen, trainingen en
overige oefeningen over de periode van 2014 tot en met 2016 moeten plaatsvinden.
Op het eerste oog is dat best een fors aantal, zeker in verhouding met de diverse
andere risico’s, waarop een veiligheidsregio geacht wordt zich voor te bereiden.
Commitment aan het “SMWO” OTO-programma zal betekenen dat regionaal geke-
ken wordt hoe de gewenste onderdelen (op onderdelen?) ingepast kunnen worden
in het OTO-programma van de veiligheidsregio, rekening houdend met de regionale
kaders en het regionaal risicoprofiel.

Er is een Plan van Aanpak opgesteld voor het samenwerkingsverband Dijkringen 14,
15 en 44, waarin enkele actiepunten zijn opgenomen, die bij dit programma aanslui-
ten, waaronder:

Werkbare informatievoorziening: dit traject is bedoeld om de samenwerking tus-
sen de water- en de algemene kolom te bevorderen (elkaar leren ‘verstaan’ en
over en weer begrijpen welke informatie men nodig heeft). Het gaat om het op
elkaar afstemmen van informatie (inhoud, vorm en duiding) en dit op werkbaar-
heid toetsen.
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Interregionale Masterclasses: dit traject is bedoeld om de betrokken organisa-
ties, vooruitlopend op een passende gezamenlijke agenda voor Opleiden, Trai-
nen en Oefenen (OTO), alert en op vlieghoogte te houden ten aanzien van de
problematiek rond een (dreigende) overstroming (zowel bestuurlijk als operatio-
neel).
Afgestemd OTO-programma Dijkringen 14/15/44: dit traject is bedoeld om tot
een passende en gezamenlijke (of afgestemde) oefenagenda te komen. Onder-
deel van het OTO-programma is een aantal interregionale (kleinschalige) oefe-
ningen in de aanloop naar een grootschalige(r) interregionale oefening in 2016.
=> deze laatste planning passen ze aan de agenda van de SMWO aan.

3.4 Samenwerkingsverband VR IJsselland, Waterschap Groot Salland en het
Ministerie van Defensie

Bijna jaarlijks is er sprake van een hoogwatersituatie op de IJssel. Overstroming
vormt daarmee een reëel risico in Veiligheidsregio IJsselland. Waterschap Groot
Salland, het Ministerie van Defensie en Veiligheidsregio IJsselland organiseren om
die reden in de periode van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 8 november
2013 CONECTO: een grootschalige lerende oefening rond het thema extreem hoog-
water. In deze oefening staat samenwerking tussen de operationele diensten en
crisispartners centraal. Er wordt gewerkt met een realistisch scenario: na meldingen
bij het waterschap in de eerste week van de oefening blijft het water stijgen. Dit
leidt tot extreem hoge waterstanden, waarbij opgeschaald wordt naar GRIP 4.

3.5 Waterschappen

In de visie van de Waterschappen staat aangegeven, dat OTO activiteiten van de
waterschappen meer gezamenlijk gaan worden opgepakt. Daarbij wordt gedacht
aan:

Een gedeeld leer programma met beleidsontwikkeling en ontwikkeling van pro-
gramma’s voor OTO, coördinatie en organisatie en ontwikkeling van OTO-
activiteiten en poolvorming van oefenleiders, evaluatoren, docenten en sleutel-
functionarissen;

Een gedeeld expertise programma met het opstellen van een kennisagenda, het
opbouwen van kennisnetwerken en samenstellen van expertteams die inzetbaar
zijn tijdens crises;

Afstemming tussen de programma’s;
Samenwerking met partners.

Daarnaast geeft de Unie van Waterschappen aan, dat het goed zou zijn alvast sa-
men met partners intensiever samen te oefenen. Dat kan op verschillende niveaus:

In één regio tussen waterschap, VR en RWS;
Afstemming tussen grotere regio’s en landelijk (bijvoorbeeld oefenen op een
hoogwater in de Zeeuwse / Hollandse Delta, ; in de regio IJsselmeer, in de
regio rivierengebied en diverse regio’s waar wateroverlast door extreme
neerslag optreedt;
Oefenen op rolvastheid bij landelijke organisaties als het gaat om een groot-
schalig hoogwater.

De Midden-Nederlandse waterschappen zetten de volgende stappen om tot het pro-
gramma opleiden, trainen en oefenen te komen:

Krachtige heldere leidraad en jaarprogramma formuleren in 2013
Uitvoering activiteiten uit programma opleiden, trainen en oefenen
Registratie en monitoring van kennis en ervaring van de medewerkers in de
calamiteitenorganisaties met gezamenlijk volgsysteem OTO
Professionalisering van de oefenstaf
Exploreren en mogelijk uitbreiden samenwerking met netwerkpartners (vei-
ligheidsregio’s en Rijkswaterstaat)
Jaarlijkse rapportage van OTO-activiteiten als onderdeel van de totaalrappor-
tage calamiteitenzorg aan het DOGW+
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3.6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het DCC-IenM verzorgt voor het gehele ministerie van IenM, inclusief ILT, Rijkswa-
terstaat, ProRail, LVNL en KNMI het OTO-programma crisisbeheersing. Daarnaast is
het DCC-IenM verantwoordelijk voor de coördinatie van de departementale crisisoe-
feningen en partner in het interdepartementale OTO-programma.
Het DCC-OTO-programma bevat opleidingen (e-learningmodules, basiscursus crisis-
beheersing, verdiepingsmodules over verschillende thema’s), trainingen (trainingen
op specifieke crisisrollen, teamtrainingen en waar nodig maatwerktrainingen, gericht
op de crisisrollen, de BOB/BOA op vaardigheden en benodigde competenties) en
crisisoefeningen per dienst/organisatie (oefenopzet en onderwerp afhankelijk van de
organisatie en oefendoelen).

Aandachtspunt bij het OTO-programma is afstemming en aansluiting van en bij ke-
tenpartners. Het Platform Crisisbeheersing van de Waterschappen Midden Nederland
kan de komende anderhalf jaar als pilot gebruik maken van de opleidingen en trai-
ningen van het DCC-IenM om vervolgens te kunnen kijken of dit voor de water-
schappen ook een relevant programma is. Daarbij hebben zij aangegeven, dat
Rijkswaterstaat gebruik kan maken van OTO-activiteiten, die door het Platform Cri-
sisbeheersing worden opgepakt.

Ook het meerjarig OTO-beleid wordt vanuit DCC-IenM neergezet, dat als kader geldt
voor de verdere uitwerking per organisatie. De organisaties van IenM blijven zelf
verantwoordelijk voor deelname aan het OTO-programma en het oppakken van
aanbevelingen uit oefeningen.

3.7 Rijkswaterstaat

Voor de algemene opleidingen, trainingen en oefeningen maakt Rijkswaterstaat
gebruik van het OTO-programma van het DCC-IenM. Specifiek voor het thema over-
stromingen geeft Rijkswaterstaat de volgende aanvullingen:

Om de juiste oefeningen op het programma te kunnen zetten geeft Rijkswaterstaat
onder andere aan dat in de ontwikkelagenda (als een van de thema’s) een beeld
nodig is van wat de waterpartners en veiligheidsregio’s qua samenwerking gaan
doen met betrekking tot OTO.

Het gaat om een totaal overzicht voor OTO watercrisis, dus niet alleen om
overstromingsdreiging. Het onderscheid is in een oefening/opleiding niet al-
tijd te maken. Denk bijvoorbeeld aan netcentrisch werken of het opleiden
van informatiecoördinatoren.
Duidelijk moet zijn welke partij het initiatief neemt en welke andere partijen
deelnemen en een indicatie voor kosten/capaciteit

De LCO heeft de volgende OTO activiteiten in de planning staan:
Basiscursus crisisbeheersing (DCC);
Basiscursus LCO (WMCN/LCO);
Basiscursus waterberichtgeving (WMCN, gepland vanaf 2014);
Verdiepingscursus meteorologie en kansverwachtingen (KNMI);
Specifieke opleidingen rollen crisisteam RWS (DCC);
Specifieke trainingen rollen crisisteam RWS (DCC);
Cursus dijkwacht 1 en 2 (Stichting Wateropleidingen);
Jaarlijkse startdag LCO met leden LCO (WMCN/LCO);
Jaarlijkse deelname LCO aan oefening. In 2012 SMO oefening, 2013 samen
met WS Rivierenland;
Vanaf 2013: startdag LCO met waterschappen (UvW).

Het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) gaat in samenwerking met het
DCC-IenM een verdiepingsmodule hydrologie organiseren. Die wordt aangeboden
aan de crisisorganisatie van IenM vanuit het DCC-OTO-programma.
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3.8 KNMI

Om klaar te zijn om adequaat te handelen in het geval van een overstromingsdrei-
ging traint het KNMI al zijn meteorologen regelmatig op meteorologisch inhoudelijk
gebied. Daarnaast organiseert het KNMI jaarlijks voor elke meteoroloog een simula-
tie oefening, waarbij de meteoroloog individueel getest wordt in een simulatie oefe-
ning met extreme weersomstandigheden en wordt er samen met de SVSD van RWS
elke twee jaar een extreem hoogwater scenario geoefend. Ook maakt het KNMI
gebruik van onderdelen uit het OTO programma van het DCC-IenM om de meteoro-
logen die in de warme en/of koude fase kunnen worden ingezet nog beter op te
leiden en te trainen. Verder wordt er samen met hun crisispartners geoefend.

Deze cursussen worden van het DCC afgenomen voor de veiligheidsmeteorologen:
1) E-learning module Crisisbeheersing I&M
2) Basiscursus Crisisbeheersing
3) E-learningmodule Inhoudelijk adviseur
4) E-learningmodule Crisisbesluitvorming (BOB)
5) E-learningmodule Scenario en netwerk analyse

Voor crisiscoördinatoren gelden de bovenstaande trainingen aangevuld met:
1) De interdepartementale cursus crisisbeheersing
2) Verdiepingsmodule over de veiligheidsregio.
3) Bedrijfsbezoek

Het KNMI is een kennis instituut en draagt graag zijn kennis op het gebied van het
gebruik van meteorologie en kansverwachtingen over aan haar SMWO partners.
Indien gewenst kunnen er “op maat cursussen” op meteorologisch gebied of over
kansverwachtingen worden aangeboden.

3.9 Ministerie van Defensie

De capaciteiten van de krijgsmacht worden steeds vaker ingezet ter ondersteuning
en aanvulling van de civiele autoriteiten. Defensie beschikt immers over specialisti-
sche capaciteiten, kennis en deskundigheden. Ervaringen die Defensie heeft opge-
daan in expeditionaire operaties kunnen vaak uitstekend worden toegepast in het
nationale domein.

Ook als het gaat om onze nationale veiligheid is samenwerking het parool. Defensie
beschikt over mogelijkheden om de capaciteiten van civiele autoriteiten aan te vul-
len en te vergroten, onder meer met behulp van specifieke ondersteuningsmiddelen
zoals waarnemingssystemen, transportmiddelen, snel inzetbare communicatie- en
commandovoeringsmiddelen en met professioneel, getraind personeel.

Ook de samenwerking met de veiligheidspartners in eigen land zal de komende ja-
ren worden verdiept. Op brigadeniveau (CLAS) wordt jaarlijks regionaal, aan het
einde van het jaar, een oefening in het kader van Nationale operaties georgani-
seerd. Deze oefeningen geven regionaal invulling aan een betere samenwerking met
de veiligheidspartners. Tevens staat er voor 2014 een landelijke nationale Crisis
Management (CM) oefening geagendeerd. Uit de praktijkervaringen wordt lering
getrokken die wordt omgezet naar het Lessons Learned-proces. Het doel van het
Lessons Learned-proces is een zichzelf continue verbeterende organisatie.

De versterking van de civiel-militaire samenwerking (VCMS) behelst in ieder geval
een eenvoudigere procedure voor de aanvraag en inzet van militaire middelen onder
civiel gezag. Afgezien van de gegarandeerde capaciteiten waarop civiele autoriteiten
een beroep kunnen doen, blijft de krijgsmacht onder buitengewone omstandigheden
de aangewezen veiligheidsorganisatie om snel meer massa te genereren en hulp-
diensten bij te staan met menskracht en specialistische capaciteiten.
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3.10 Internationaal

Er wordt vooral door veiligheidsregio’s, waterschappen en RWS onderdelen al samen
met de buurlanden geoefend. Voorbeelden zijn onder andere VIKING en AMICE.
Vanuit Duitsland is nu het initiatief gekomen om ook op nationaal niveau in oktober
2015 samen met Nederland en Denemarken te oefenen met een Noordzee-scenario
(dit is de 2-jaarlijkse LUKEX-oefeninge). De mate van deelname vanuit Nederland
hieraan (zowel op regionaal als nationaal niveau) is afhankelijk van de scope en
uitwerking van het scenario en de oefening..
Dit is zeker geen limitatieve opsomming, maar de op dit moment bij DCC IenM be-
kent gemaakte samenwerking.
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4 Aandachtspunten in het OTO-programma

4.1 Mismatch

Wat opvalt in het huidige OTO-programma van de organisaties is dat de nadruk in
het vast programma erg ligt op:

De algemene crisisbeheersingsprocessen of andere specifieke thema’s (zoals bij
VenJ de OTO activiteiten nu op de NSS gericht zijn) en is er weinig specifieke
aandacht voor crisisbeheersing bij (dreigende) overstromingen;
De eigen crisisorganisaties, waarbij onvoldoende concreet is aangegeven hoe,
wanneer en in welke vorm contact wordt gezocht met partners voor gezamen-
lijke OTO-activiteiten, of het in opleidingstrajecten delen van de kennis van an-
dere partijen.
Vooral bij de veiligheidsregio’s is een capaciteitsprobleem voor dit specifieke
thema en deze ketenpartners. Veiligheidsregio’s hebben te maken met meer
vitale sectoren en moeten dus prioriteren. Een oplossing zal waarschijnlijk ge-
zocht moeten worden in het feit dat er meerdere veiligheidsregio’s per RWS
onderdeel en Waterschap zijn, waardoor het ene jaar meer met de ene VR en
het andere jaar meer met een andere VR op dit thema geoefend kan worden.

4.2 Aanbevelingen aan de SMWO

Allen
Stimuleer dat eigen betrokken organisaties minimaal jaarlijks een oefening heb-
ben op gebied van dreigende overstromingen, waarbij de mogelijkheid is om het
schakelpunt naar partners mee te nemen (met gezamenlijk oefenen, meekijken,
responscel e.d.);
Stimuleer dat nieuwe planvorming gedeeld wordt met de betrokken partners om
hen op de hoogte te brengen van de rol, taak en verantwoordelijkheid;
Stimuleer de OTO-activiteiten zoals omschreven in hoofdstuk 2 in de eigen orga-
nisatie(s).
Kijk naar mogelijkheden voor een uitwisseling van personen op bepaalde warme
en koude crisisfuncties (door meelopen, rouleren, stagebezoek, e.d.). Dit zou
kunnen tijdens oefeningen, maar ook tijdens “business as usual” situaties. Op
het moment dat crisispartners van elkaar weten wat de (on)mogelijkheden van
elkaars kennis en kunde zijn, komt dat de slagvaardigheid en robuustheid van
crisismanagement op dit multidisciplinaire thema van de overstromingsdreiging
ten goede.
Bekijk in hoeverre dit een basis kan zijn om ook te kijken naar OTO activiteiten
voor alle watercrises. Met dit document kan vervolgens ook gekeken worden wat
de toegevoegde waarde is en of het een goed idee is om in de toekomst per be-
leidsveld een OTO visie neer te zetten voor de daarbij betrokken ketenpartners.
Kijk naar wat andere partijen / partners al doen met OTO voor mogelijke deel-
name of het overnemen van goede initiatieven.

Veiligheidsberaad:
Stimuleer de VR om een coördinerende rol op te pakken voor een jaarlijkse
OTO afstemming met de waterpartners in hun regio;
Initieer bij het IFV dat benodigde informatie van de WS en RWS in de alge-
mene opleiding wordt toegevoegd. Dat zou bijvoorbeeld goed kunnen in hun
opleiding voor informatiemanager ROT.

Rijkswaterstaat, KNMI en Waterschappen/UvW:
Zoek contact met opleidingsinstanties als het IFV om in het opleidingstraject
van de algemeen bestuurlijke kolom voldoende kennis komt over dreigende
overstromingen en de “watertaal”.
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5 Monitoring OTO-programma Overstromingsdreiging

Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, moet iedere organisatie zorg dragen dat de eigen
crisisorganisatie gesteld staat en daardoor in staat is:

De eigen rol met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op te pak-
ken;
Kennis te hebben van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van hun partners;
De benodigde afstemming en samenwerking met betrokken partners te kun-
nen realiseren.

Dat betekent dat iedere organisatie zelf naast interne opleidingen en trainingen met
partners contact moet opnemen voor gezamenlijke OTO activiteiten en voor kennis-
overdracht van partners. Daarmee is de uitvoering van het OTO programma de ver-
antwoordelijkheid van de organisaties zelf, evenals de financiering van de eigen
OTO-activiteiten. De organisatie en financiering van een integrale oefening in 2017
dient later op één centrale plek te worden belegd.

Op dit moment wordt de O&O-agenda voor de SMWO ontwikkeld. Dit OTO-
programma is onderdeel van de O&O-agenda. Met een jaarlijks ijkpunt op de agen-
da zal door de secretaris van de SMWO gekeken worden of de deelnemende organi-
saties voldoende OTO-activiteiten (en andere activiteiten zoals planvorming, af-
stemming van processen en procedures e.d.) oppakken om de gewenste verbetering
te realiseren. Daarnaast is er bij VenJ ook een overzicht aanwezig van regionale
oefeningen.

In de SMWO van 19 december 2013 is besloten dat dit document een sterk richting-
gevend document is. Van de SMWO-partners wordt verwacht dat ze hier hun voor-
deel mee doen en dat ze de uitvoering ter hand zullen nemen. De verantwoordelijk-
heid tot verspreiding en toelichting van dit document aan de achterban ligt daarmee
dus ook bij de SMWO-partners.
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Bronnen

Evaluatierapport oefening Overstromingen November 2012 van Arcadis.
“Deining en Doorbraak” van het Platform Crisisbeheersing van de Waterschappen
Midden Nederland.

“Samenwerking in Crisisbeheersing” van de Unie van Waterschappen
Notitie “Adviezen voor verbetering van de organisatorische voorbereiding op
grootschalige overstromingen” van 25 maart 2013.

Input vanuit de verschillende organisaties:
Ministerie van VenJ
Ministerie van Defensie
Ministerie van IenM
Unie van Waterschappen
Veiligheidsberaad
Rijkswaterstaat
KNMI
Veiligheidsregio’s:

o IJsselland
o Flevoland
o Noord Oost Gelderland
o Utrecht
o Hollands Midden

Dijkringen 14, 15 en 44
IFV
(Ministerie van EZ heeft aangegeven geen aanvullende input te hebben)


