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Landelijke 
coördinatiecommissies
Bij extreme situaties als gevolg van overstromingsdreiging, watertekort of 
waterverontreiniging komen de landelijke coördinatiecommissies in actie. 
Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland coördineren zij de 
berichtgeving. De commissies zorgen voor betrouwbare en bruikbare 
informatie over de verwachte toestand van het water (landelijk waterbeeld)  
en adviseren waterbeheerders over te nemen maatregelen. 

De landelijke coördinatiecommissies (LC’s) bestaan uit 
gespecialiseerde adviseurs op het gebied van overstromings
dreiging, watertekort of waterverontreiniging. In crisis
situaties vindt afstemming plaats met het VerkeersCentrum 
Nederland (VCNL), het ScheepvaartVerkeersCentrum (SVC) en 
het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing 
(DCC) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
De LC’s informeren betrokken partijen over het actuele en 
verwachte waterbeeld. Op basis van die informatie kunnen 
onder meer de waterbeheerders maatregelen nemen, zoals 
het sluiten van keringen bij overstromingsdreiging, het 
opzetten van water peilen ten behoeve van buffervorming 
bij watertekort en het bestrijden van verontreiniging om 
milieueffecten te beperken. 

Drie landelijke coördinatiecommissies

Binnen het Watermanagementcentrum opereren drie 
verschillende commissies: 

Landelijke Coördinatiecommissie 
Overstromingsdreiging (LCO)
De LCO speelt een cruciale rol bij het vroegtijdig waarschuwen 
van Nederland voor verhoogde overstromingkansen en het 
informeren over de bedreigde gebieden. De specialisten van 
de LCO verzamelen en analyseren gegevens en stellen aan 

de hand hiervan het landelijk waterbeeld op. Op basis van 
dit waterbeeld adviseert de LCO waterbeheerders over 
mogelijke maatregelen om de bedreigde gebieden te 
beschermen en schade te voorkomen of beperken.

Landelijke Coördinatiecommissie  
Waterverdeling (LCW)
De LCW komt in actie als er sprake is van een langere periode 
van droogte en een lage afvoer van rivieren, wanneer de 
vraag naar water groter is dan het aanbod. De LCW schetst 
het landelijk waterbeeld en adviseert over maatregelen om 
het beschikbare water te verdelen. Dit gebeurt op basis van 
de landelijke verdringingsreeks, waarin is bepaald welke 
(water)activiteiten voorrang krijgen in tijden van droogte.

Landelijke Coördinatiecommissie  
Milieuverontreiniging Water (LCM)
De specialisten van de LCM komen in actie bij een melding 
van een nucleaire, biologische of chemische water
verontreiniging, zoals een lozing die de waterkwaliteit 
ernstig in gevaar kan brengen. Zij informeren betrokken 
partijen over de aard en de effecten van de geloosde stoffen 
en adviseren over eventuele maatregelen om nadelige 
gevolgen voor het aquatische milieu te beperken.
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Werkwijze

In geval van crisissituaties zijn de LC’s de spin in het web als 
het gaat om informatie verzamelen en kennis mobiliseren 
om te komen tot een landelijk waterbeeld. Op basis van dit 
landelijk waterbeeld worden betrokkenen geïnformeerd en 
geadviseerd over eventuele verdere opschaling.

De taken, werkwijze en procedures van de LC’s zijn 
uitgewerkt en geconcretiseerd in landelijke draaiboeken. 
Deze draaiboeken zijn opgesteld in overleg met de relevante 
samenwerkingspartners. Door goede afspraken vooraf kan 
in het geval van extreme omstandigheden alle aandacht 
worden besteed aan het bestrijden van de crisis. Ook zijn 
afspraken gemaakt over het informeren van de media in 
heel Nederland.

Landelijk waterbeeld

Het landelijk waterbeeld schetst in het geval 
van overstromingsdreiging, watertekort of 
 waterverontreiniging de aard, ernst en omvang van de 
dreiging. Op basis hiervan kunnen verantwoordelijke 
partijen al in een vroeg stadium besluiten nemen en 
de inzet van hulptroepen voorbereiden. De LC’s stellen 
het landelijk waterbeeld op, vaak in samenwerking 
met het KNMI. Het landelijk waterbeeld bevat in ieder 
geval de volgende informatie: duiding van de dreiging, 
actueel en verwacht weer- en waterbeeld, actuele en 
verwachte toestand van de waterkeringen (in het 
geval van overstromingsdreiging), het bedreigde 
gebied en advies over de te nemen maatregelen. 

Waar vindt u ons?

Adres  Watermanagementcentrum Nederland  
 Zuiderwagenplein 2
 Postbus 17 
 8200 AA Lelystad 
E-mail  lco@rws.nl
 lcw@rws.nl
 lcm@rws.nl
Telefoon 0320-298888

Landelijke coördinatiecommissies | 3



Dit is een uitgave van 

Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op  
www.rijkswaterstaat.nl  
of bel 0800  8002  
(ma t/m zo 06.00  22.30 uur, gratis)

december 2010 | wd1210zh021


