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O

p donderdag 2 augustus 2012 is het boek Stuurmanskunst
verschenen. Het boek is een uitgave van de Samenwerkingsregeling
ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ), Coördinatie
Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) en Veiligheidsregio Zeeland en kijkt naar
heden, verleden en toekomst van de incidentbestrijding op het water.

 Lees in deze SAMIJ Nieuws meer over het boek Stuurmanskunst

Bestuurlijke inspanning voor
bovenregionale samenwerking is nodig!
Bij de incidentbestrijding op het water zijn
veel organisaties en mensen betrokken.
Hulpverleners, personen die zich bezighouden
met voorbereiding of materieel, functionarissen
die een rol hebben in de meldkamer.

O

Inhoud
3
Bram de Vries en Gerjan Hondorp

ok bestuurders hebben een belangrijke rol bij de incidentbestrijding op
het water. Burgemeesters met veel
water binnen hun gemeentegrenzen weten
dat.
Samenwerken tussen organisaties, verschillende regio’s en (bestuurs)organen is niet
altijd vanzelfsprekend. Bestuurders hebben,
samen met de hulpverleningsdiensten, de rol
dit wel vanzelfsprekend te maken. Het onderwerp moet op de kaart gezet en gehouden
worden. Bestuurders moeten zich daarvoor
inspannen!
Deze uitgave van SAMIJ Nieuws en het boek
Stuurmanskunst staan in het teken van het
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De Boodschap van Stuurmanskunst

thema ‘besturen’. Het boek Stuurmanskunst
is opgesteld voor alle bestuurders in
Nederland. In het boek is aangegeven hoe
de (bovenregionale) samenwerking tussen
organisaties in het IJsselmeergebied verloopt.
Goed voorbeeld doet goed volgen.
In deze uitgave nog meer goed nieuws.
Dit jaar is veiligheidsregio Noord en Oost
Gelderland officieel toegetreden tot de SAMIJ.
Deze regio heeft een belangrijke rol in het
Randmeren-gebied. We zijn dan ook heel
tevreden dat, na (bestuurlijke) inspanning,
we de achtste veiligheidsregio hebben kunnen begroeten.
Dit jaar hebben de randmeren onze bijzondere aandacht, want vijf veiligheidsregio’s en
21 gemeenten zijn betrokken bij de afhandeling van incidenten op dit stuk water. Ook
het goed vormgeven van de incidentbestrijding op dit stuk water vergt stuurmanskunst.

IJsselmeergebied. Meerdere daarvan haalden
het landelijk nieuws, zoals bijvoorbeeld het
incident op het Veluwemeer. Op het water
zijn goed samenwerkende hulpverleningsdiensten van groot belang!

Ook deze zomer hebben we weer te maken
gehad met veel hulpverleningsinzetten in het

Margreet Horselenberg
Voorzitter SAMIJ

‘Partijen bij elkaar krijgen vraagt moed en stuurmanskunst’
‘De Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ),
Coördinatieregeling Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) en het project
Deltawateren zijn best practises als het gaat om bovenregionale samenwerking. Anderen hoeven het wiel niet meer uit te vinden, maar kunnen juist
leren en overnemen van wat hier goed gaat.’ Woorden van demissionair
minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in het boek Stuurmanskunst.
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Oefening het Zeepaard

‘W

e moeten er alles aan doen
om goed voorbereid te zijn op
ongevallen en incidenten op
het water’, stelt de minister. De veiligheidsregio’s dragen daarvoor de verantwoordelijkheid. Volgens Opstelten hebben de meeste
veiligheidsregio’s inmiddels risicoprofielen
opgesteld en deze verwerkt tot beleids- en
crisisplannen. ‘Voor bovenregionale mul-

tidisciplinaire samenwerking is het elkaar
kennen en veel en vaak oefenen van groot
belang. In het bij elkaar brengen van de
vele partijen die zich bezighouden met de
incidentbestrijding op het water speelt het
Veiligheidsberaad volgens Opstelten een
belangrijke rol. ‘Dit beraad is mijn
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1
counterpart, niet de afzonderlijke veiligheidsregio’s. Als iets bovenregionaal geregeld
moet worden, is het niet de minister van
Veiligheid en Justitie die dan gelijk in charge
is. Ik houd mij bezig met wetgeving, beleidsontwikkeling en het faciliteren van ‘het veld’.
Het is aan het Veiligheidsberaad en aan de
veiligheidsregio’s om convenanten te sluiten

waarin bovenregionale afspraken met elkaar
en met partnerorganisaties worden vastgelegd. Als regio’s hierin achterblijven en weinig voortvarend inspelen op de aanbevelingen en processen van het project Waterrand,
dan moet het Veiligheidsberaad stimuleren
dat zij het been bijtrekken.’
Moed
‘Om alle relevante partijen bij elkaar te

krijgen en aan te sturen is moed en stuurmanskunst vereist’, aldus Opstelten. ‘SAMIJ,
CRW en het project Deltawateren in Zeeland
zijn prachtige voorbeelden daarvan en
worden door het Veiligheidsberaad als best
practise gezien. Bij het maken van landelijke
afspraken en het afsluiten van convenanten neemt het Veiligheidsberaad SAMIJ als
basis. Dat is volgens mij de juiste weg: niet
steeds het wiel opnieuw uitvinden, maar

leren en overnemen van wat er goed gaat.’
De minister benadrukt dat alle partijen zich
dan wel aan de landelijke afspraken moeten
houden. ‘Voor partners als Rijkswaterstaat
en de KNRM is het namelijk ondoenlijk om
met iedere regio afzonderlijk zaken te doen.
Daarom maken zij juist landelijk met het
Veiligheidsberaad afspraken. Regionaal afwijken is geen optie.’

Het bestuurlijk begeleidingsorgaan van de SAMIJ

Wie is de chauffeur?

H

bestuurders hun visie op incidentbestrijding op het water. Veel bestuurders

et bestuurlijk begeleidingsorgaan
heeft een belangrijke rol in de SAMIJ
structuur. Het bestuurlijk begeleidingsorgaan stuurt de SAMIJ aan binnen de
afspraken van de Samij overeenkomst. Een
belangrijke rol want de leden van het BBO
zijn de bestuurlijke vertegenwoordigers naar
‘hun’ regio of organisatie. De leden van het
bestuurlijk begeleidingsorgaan hebben ook
een belangrijke rol in het bij elkaar brengen
van betrokken organisaties en besturen. Dit

op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Bestuurlijke betrokkenheid is van groot
belang. Zoals veel burgemeesters nauw
betrokken zijn bij de brandweer en politie,
vanuit hun verantwoordelijkheid op het
gebied van openbare orde en veiligheid,
geldt dit ook voor incidentbestrijding op het
water. Daarom zitten in het BBO ook met
name burgemeesters van gemeenten die
ervaring hebben met water. Gemeenten die
grenzen aan het IJsselmeergebied.
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Recent is het prachtige boek Stuurmanskunst verschenen. In dit boek geven
halen de veiligheidsregio als netwerkregisseur aan en spreken hun waardering uit over de tot stand gekomen bovenregionale en interdisciplinaire
samenwerking. De SAMIJ wordt vaak genoemd en dat is terecht.

B

esturen of sturen kan dicht bij elkaar
liggen, maar ook iets totaal anders
betekenen. Wie vindt zichzelf niet een
betere chauffeur dan zijn of haar partner of
collega? Wie voelt zich niet veiliger met het
stuur zelf in handen?
Bij het besturen van een auto ben je ook
de bestuurder, maar in een vliegtuig ben
je met het stuur (stuurknuppel) in handen
piloot en in de trein ben je ineens machinist.
Het resultaat is hetzelfde: Je gaat erover! Je
bepaalt zelf de koers of richting, snelheid en
je draagt of neemt verantwoordelijkheid.
Bij incidentbestrijding, ook op het water, is
het niet anders. We sturen nu eenmaal graag
zelf. En toch heeft daarin de afgelopen jaren
een grote verandering plaats gevonden. In de
bovenregionale samenwerking en het samenwerkingsverband van onze SAMIJ hebben we
elkaar gevonden en gunnen we elkaar het
stuur. De hoofdprocessen zijn beschreven en
daarbij horen procesverantwoordelijken. De
procesverantwoordelijke is leidend en sturend
bij een incident en zo hoort het ook. Hij is de
chauffeur! De deelproceseigenaren sturen hun

V

Vanaf 2010 heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de veiligheidsregio Noord en
Oost Gelderland (hierna VNOG) en de SAMIJ.
Het bestuur van de VNOG en het bestuurlijk
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begeleidingsorgaan van de SAMIJ hebben
begin 2012 met de deelname ingestemd.
Waterfunctionaris Han van Dijk:
‘Veiligheidsregio VNOG vervult een belangrijke rol in het IJsselmeergebied. Acht gemeenten in deze regio liggen in het werkgebied.
Bestuurders en hulpverleningsorganisaties
hebben zich van beide kanten enorm ingezet. Bij zowel de SAMIJ-deelnemers als bij

Gerrit Spruit
Commandant brandweer Flevoland
Voorzitter operationele werkgroep SAMIJ

Herziening incidentbestrijdingsplan
loopt op schema

V

anaf begin 2012 wordt gewerkt
aan een update van het bestaande Incidentbestrijdingsplan
IJsselmeergebied (IBP). Onlangs stemde het
bestuurlijk begeleidingsorgaan in met de
aanpassingen. De wijzigingen worden nu
voorgelegd aan alle SAMIJ-deelnemers.

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland toegetreden tot de SAMIJ
anaf april 2012 neemt Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland deel aan de
SAMIJ-overeenkomst. Veiligheidsregio
Noord en Oost Gelderland is de achtste veiligheidsregio die deelneemt.

eigen proces aan, maar zijn voor het hoofdproces bijrijders.
Voor de bestuurder -in heel veel gevallen
is dat de burgemeester op wiens grond- of
watergebied het incident plaatsvindt - is dat
makkelijk. Er is namelijk maar één chauffeur aan wie hij hoeft uit te leggen waar hij
naartoe wil en dan is de cirkel rond, want de
bestuurder stuurt niet zelf. Daar heeft hij een
chauffeur voor.

de VNOG was vanaf 2010 het belang van
samenwerken duidelijk. Het geeft een goed
gevoel dat alle inspanningen geleid hebben
tot dit resultaat. Ook in het project randmeren vervult de VNOG een belangrijke rol.’

Het huidige IBP stamt uit 2009 en destijds
is afgesproken het IBP regelmatig te actualiseren. Ook heeft de tijd niet stilgestaan.
Sinds 2010 zijn is de Wet veiligheidsregio
van kracht. Daarnaast zijn er inmiddels een
aantal meldkamerorganisaties samengegaan.
Ook is er vanuit de hulpverleningsorganisaties gevraagd zaken aan te passen.
Voor de herziening van het IBP is een
expertisegroep samengesteld. Begin juni
zijn de eerste resultaten voorgelegd aan de
operationele werkgroep en het bestuurlijk
begeleidingsorgaan. In de zomer hebben alle
veiligheidsregio’s een brief gekregen met
vragen over de rol van de gemeenschappelijke meldkamers.
Het herziene IBP wordt eind september aan
alle deelnemers voorgelegd.

Project Randmeren van start gegaan:

‘Alarmering en coördinatie zijn belangrijke
aandachtspunten’

Bram de Vries
Bram, je bent betrokken bij het project
Randmeren. Hoe is dit project tot stand
gekomen? ‘Als uitvloeisel van het project
Waterrand is in 2009 binnen de SAMIJ het
Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied
(IBP) vastgesteld. Het IBP beschrijft de rollen
en taken van de bij de hulpverlening op het
water betrokken partijen. Het doel van het
project is de implementatie van het IBP binnen het Randmerengebied te realiseren.’
Vanuit welke functie ben jij bij het project betrokken? ‘Ik ben werkzaam bij de
brandweer Nijkerk als operationeel manager/
OvD en ik volg momenteel via het NIFV de
leergang Tactisch Manager. Tijdens deze
opleiding staat het uitvoeren van een aantal
arbeidsproeven rond de invoering van nieuw
beleid centraal. De uitvoering van dit project bleek goed aan te sluiten bij de studieopdracht. Dat en het feit dat brandweer
Nijkerk een rol heeft bij de bestrijding van
incidenten op het water maakten dat ik bij
dit project betrokken raakte.’
Jij bent projectleider van deelproject
Randmeren 2… ‘Met Randmeren 2 wordt
het gebied aangeduid wat gelegen is tussen
de Nijkerkersluis bij Nijkerk en de Stichtse
brug bij Huizen/Blaricum. Met name in het
zomerseizoen een druk bevaren gebied.
Daarbij komt dat er momenteel initiatieven
zijn om de recreatie in dit gebied een impuls
te geven. Dit heeft ongetwijfeld tot gevolg
dat de drukte in het zomerseizoen verder
toeneemt.’
Tegen welke knelpunten loop je aan
bij hulpverlening op de Randmeren?
‘Alarmering en coördinatie zijn belangrijke
aandachtspunten in dit proces. Het komt
helaas voor dat verschillende eenheden wor-

Gerjan Hondorp
Het water van de randmeren is voor hulpverlening een complex gebied. Niet vanwege het oppervlak, wel omdat er 5 veiligheidsregio’s en 21 gemeenten aan grenzen
en omdat er veel verschillende hulpverleningsdiensten een rol hebben.
Vanuit meerdere kanten, zowel bestuurlijk als operationeel, is daarom aangedrongen op een
(nog) betere gecoördineerde aanpak. Daarom is in SAMIJ-verband het project Randmeren
opgestart. Dit project bestaat uit meerdere deelprojecten. Het doel is de voorbereiding
van de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen en alle afspraken bekend te maken
bij alle betrokkenen. Vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: wat zijn de juiste inzetmiddelen, bijstandsafspraken en verbindingsafspraken. Zijn deze bij iedereen bekend, worden ze toegepast en wat moet er nog gebeuren om dit te realiseren? Het Incident Bestrijdingsplan
IJsselmeergebied geldt als uitgangspunt.
Het project is opgedeeld in 3 deelprojecten. Per gebied is één deelproject in het leven geroepen. De eerste 2 deelprojecten starten op dit moment. Projectleiders Gerjan Hondorp en
Bram de Vries vertellen over hun ervaringen met het project.

den gealarmeerd door verschillende meldkamers. In mijn rol als Officier van Dienst
kun je er dan tegenaan lopen dat je ineens
meer eenheden ter beschikking hebt dan je
verwachtte, terwijl die eenheden allemaal
op een eigen wijze worden aangestuurd. In
de praktijk komt het tot nog toe altijd wel
weer op zijn pootjes terecht, maar het heeft
een onnodig en te vermijden afbreukrisico in
zich.’
Wanneer is het project wat jou betreft
geslaagd? ‘Als we tot afspraken komen op
de gebieden alarmering en leiding en coördinatie. Daarnaast is een duidelijke rolverdeling tussen de hulpverleningspartners en het
kennis hebben van de verschillende processen die er kunnen spelen een doel van het
project. Wat niet van het minste belang is,
is dat de gemaakte afspraken in de praktijk
duurzaam en werkbaar blijken. We hopen
het project voor het einde van het jaar af te
ronden.’

Gerjan, kun jij uitleggen wat het doel
van het project Randmeren is? ‘Het doel is
om voor het gebied van de randmeren zorg
te dragen voor de implementatie van het
Incidentbestrijdingsplan SAMIJ.’
Vanuit welke functie ben jij bij het project betrokken? ‘Ik ben in mijn dagelijkse
functie coördinator operationele voorbereiding bij het cluster Veluwe West. Dit zijn de
gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet
en Putten en gelegen aan de randmeren.
Namens de veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG) neem ik deel aan de operationele werkgroep van de SAMIJ.’
Jij bent projectleider van deelproject
Randmeren 1. Welk gebied is dat? ‘Het
gebied voor deelproject 1 dat ligt tussen de Roggebotsluis bij Kampen en de
Nijkerkersluis (Nuldernauw) bij Nijkerk. Het
Veluwemeer en het Wolderwijd.’

Wat maakt de Randmeren een bijzonder
gebied in de incidentbestrijding? ‘Het
gebied van de Randmeren heeft een ander
karakter dan het grote open water van
het IJsselmeer en het Markermeer. Bij de
Randmeren is het water buiten de vaargeulen relatief ondiep en vaak niet dieper dan
een meter. Je kunt vanaf het water zowel het
‘oude’ als het ‘nieuwe’ land zien. Toch is het
voor een melder van een incident vaak lastig
om de exacte positie door te geven. Voor de
hulpverlenende diensten is een goede plaatsbepaling essentieel om snel bij het incident
aanwezig te kunnen zijn.’
Kun je de urgentie van het project aangeven? ‘Ik benader dit vanuit de zijde van
de hulpvraag die iemand heeft. Het is van
belang dat het optreden op het water goed
verloopt bij een incident. De melder kan met
zijn hulpvraag op verschillende meldkamers
‘binnenkomen’. Met het implementeren van
het IBP en de afspraken omtrent de procesverantwoordelijken bij de hoofdgroepen van
incidenten verwacht ik dat dit een meerwaarde heeft bij het gezamenlijk optreden
op het water. De meerwaarde zie ik in het
bundelen van kennis en kunde op het water.’
Op welke gebieden hopen jullie binnen
dit project tot afspraken te komen?
‘Dat er met het implementeren van het IBP
afspraken liggen die ervoor zorgen dat we
bij zowel de diverse meldkamers als de operationele diensten dezelfde uitgangspunten
en afspraken hanteren. Dit met als doel incidenten op een eenduidige wijze te kunnen
bestrijden.’
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Stuurmanskunst: bestuurlijke kijk
op incidentbestrijding op het water
A
Op donderdag 2 augustus 2012 is het boek Stuurmanskunst verschenen.

Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ), Coördinatie Rampenbestrijding
Waddenzee (CRW) en Veiligheidsregio Zeeland. Het boek Stuurmanskunst
geeft, vanuit het perspectief van de bestuurder, een beeld van de huidige
stand van zaken van incidentbestrijding op het water. Voor het boek zijn
diverse bestuurders geïnterviewd die bij dit onderwerp betrokken zijn.

De boodschap van
Stuurmanskunst

O

m de boodschap van
‘Stuurmanskunst’ kracht bij te zetten lieten de initiatiefnemers van
het boek ook posters maken. Deze posters
komen ook voor in het boek en gaan in tekst

en beeld dieper in op belangrijke thema’s
in de incidentbestrijding op het water. De
posters worden gebruikt bij activiteiten
van SAMIJ, CRW, en Project Deltawateren.
Hieronder een overzicht van de posters.

an de basis voor de huidige vorm van
de incidentbestrijding op het water
ligt het Handboek Incidentbestrijding
op het water, opgesteld vanuit het project
Waterrand.(2006-2009). Doel van dit project
was het versterken van en komen tot een
uniforme werkwijze voor de multidisciplinaire incidentbestrijding op het water.
Tot op heden is er al veel gebeurd met de
resultaten van Waterrand. Voor diverse
Samenhangende Risico Watersystemen
als bijvoorbeeld het IJsselmeergebied, de
Waddenzee, het Noordzeekanaal, hoofdvaarwegen, grote Friese Meren en Delta Wateren
zijn of worden Incidentbestrijdingsplannen
ontwikkeld (IBP) en geïmplementeerd.

Bestuurlijke aandacht
Bestuurlijke aandacht voor incidentbestrijding op het water blijft echter noodzakelijk.
De verantwoordelijke bestuurder, in de
meeste gevallen de burgemeester, is in
de rol van aanjager en regisseur essentieel voor het welslagen van het versterken
van de incidentbestrijding op het water.
Daarom is het boek Stuurmanskunst onder
meer verspreid onder alle burgemeesters
in Nederland. Ook de directies van veiligheidsregio’s en crisispartners ontvangen een
exemplaar.
Op de website www.incidentbestrijdingophetwater.nl is een digitale introductie van
het boek Stuurmanskunst te vinden.

Speciale website voor
boek Stuurmanskunst

Ter ondersteuning van de lancering van het boek
Stuurmanskunst is ook een website opgezet. Op de
website www.incidentbestrijdingophetwater.nl is een
introductie te vinden op het boek en is het boek ook te
bekijken en te downloaden.

O

p de website is een filmpje te vinden dat gericht is op de
doelgroep van het boek: de bestuurders. Het filmpje gaat in
op het proces dat in incidentbestrijding op het water is doorlopen en op de thema’s van de toekomst, zoals de ontwikkeling van
generieke naar specialistische teams, bovenregionale samenwerking
op het water, landelijke borging van kennis en opleidingen en het
aangaan van convenanten met partijen die een rol spelen in de incidentbestrijding op het water.
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IBP-IJ oefeningen bij VR Fryslân
In het voorjaar van 2012 werden binnen de VR Fryslân, in het kader van
het IBP-IJ, twee oefeningen gehouden. Op 9 mei vond een geleide tabletopoefening plaats voor het CoPI, aangevuld met deelnemers vanuit de watercrisispartners van de Veiligheidsregio Fryslân. Er werd een multidisciplinair
waterincident doorlopen met als leidraad randvoorwaardelijke processen als
Melding & Alarmering, Leiding & Coordinatie en Communicatie, zoals in het
IBP-IJ benoemd.

D

e oefenvorm geleide tabletop was
voor een aantal deelnemers een eerste kennismaking met de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
de participerende diensten. Voor andere aanwezigen was het een bijeenkomst waarbij de
kennis van incidentbestrijding land-water in
relatie tot de inhoud van het IBP-IJ weer naar
voren is gehaald en opgefrist.
Mulitidisciplinair Opleiden, Trainen en
Oefenen Fryslân (MOTOF) had de regie bij
deze oefening.

Onder verantwoordelijkheid van de
Kustwacht vond op 6 juni een Search And
Rescue Exercise (SAREX) plaats (zie foto). In
het scenario van deze ‘live’ oefening raakte
bij Hindeloopen een schip in de problemen
door explosie en brand. Opvarenden moesten worden geëvacueerd, afgevoerd per
helikopter en/of reddingsboot en vervolgens
worden overgedragen aan de medische
hulpverlening die klaarstond in Hindeloopen.
Bij deze oefening werkten Kustwacht, KNRM,

de NOGEPA SAR-helikopter en de GNK van de
GHOR Fryslân samen. Uit de oefening blijkt
dat snelheid van triage, communicatie tussen
uitvoerende eenheden en coördinatie aan
boord van het incidentschip verbeterpunten
in het hulpverleningsproces zijn. De gecon-

stateerde verbeterpunten worden meegenomen in de voorbereiding op de oefeningen
welke in 2013 worden gehouden.

Schip De Zuiderzee in nood bij oefening
voor kust Urk

Rampoefening voor de kust van Marken
goed verlopen

KNRM, Brandweer Flevoland, GGD, FRS en het Kustwachtcentrum namen

Om de paraatheid te testen, hield de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

dinsdag 20 maart deel aan een grote oefening op het IJsselmeer bij Urk:

en SAMIJ, de Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied,

oefening Gansonwel.

op dinsdag 10 juli 2012 een grote rampenoefening voor de kust van

I

n het oefenscenario kwam het passagiersschip ‘De Zuiderzee’ voor de kust
van Urk in de problemen. Op het schip
had een explosie plaatsgevonden in de
machinekamer, waarbij vier opvarenden
gewond raakten. Op het schip waren in
totaal 57 slachtoffers aanwezig. Een scenario
dat het nodige van de deelnemende diensten
vroeg.
In aanloop naar deze oefening draaide het
KNRM-station van Urk een aantal kleinere
oefeningen. Naast het oefenen van de eigen
organisatie oefent het station regelmatig met
de ketenpartners. Bij de oefening voor de
kust van Urk kreeg de KNRM ondersteuning
van de reddingsstations van Lemmer en
Elburg, de First Responder (FRS), de brandweer, de GGD en het Kustwachtcentrum
(KWC). In totaal namen zo’n negentig mensen
deel aan de oefening.

Leerdoelen
Voor de oefening namen de deelnemende
partijen de werkwijze voor Gansonwel in
twee oefenmomenten door. Kenmerk van
deze oefenmethodiek is dat er meer herhalingsmomenten in zitten en momenten dat
de ‘geoefende’ zelf concreet met het ‘leren’
van de oefening bezig is. Deze manier van
oefenen is voor hulpverleners nieuw en
wordt door docenten van het NIFV nauwlettend gevolgd. De deelnemers oefenden
op basis van het Incidentbestrijdingsplan
IJsselmeergebied.
Evaluatie
Na afloop toonden de diensten zich tevreden met het verloop van de oefening. De
diensten nemen eventuele evaluatiepunten
–mono- en multidisciplinair- mee in volgende
oefeningen.

Marken. ‘Nuttig en zeer leerzaam’, concludeerden veel hulpverleners die
betrokken waren bij de rampenoefening.

D

e oefening was georganiseerd om
alle hulpdiensten op land en op het
water in het Markermeergebied
met elkaar te laten samenwerken. Aan de
oefening deden meer dan 100 hulpverleners
mee: ambulances, brandweer, politie, KNRM,
Rijkswaterstaat en de KLPD. 50 anderen
speelden het ongeluk na en zorgden voor
begeleiding. De oefening was goed zichtbaar
op Marken, zowel op straat als op het water.

heden te testen: er waren mensen overboord
geslagen, bemanningsleden hadden ernstige
brandwonden, er moest gereanimeerd worden en duikers moesten het water in om
vermiste bemanningsleden te zoeken.

Scenario
Het scenario was een aanvaring met twee
schepen ter hoogte van het Paard van
Marken. Een klipper met 35 personen aan
boord was in aanvaring gekomen met een
duwboot met gevaarlijke stoffen op het dek.
Alles werd uit de kast gehaald om alle een-

Evaluatie
De oefening wordt nog uitvoerig geëvalueerd om de hulpverlening bij dergelijke incidenten nog beter te laten verlopen.

Direct aan de slag met leerpunten
Dit scenario werd twee keer geoefend. De
leerpunten van de eerste oefening werden
meegenomen in de tweede oefening.
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Landelijke Leerlijn Nautisch Incident Management
Kort voor de zomer startte de tijdelijke werkgroep Landelijke Leerlijn
Nautisch Incident Management (NIM). Het doel van deze werkgroep is te
komen tot een uniforme Landelijke Leerlijn Incident Management. In de
werkgroep nemen KLPD, RWS en KNRM deel. Het CRW (Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee) verzorgt het voorzitterschap en de secretariële en administratieve ondersteuning van de werkgroep.

D

e primaire taak van de werkgroep is
het beschouwen van alle bestaande
en gewenste opleidingen in het kader
van NIM. Hierbij valt te denken aan opleidingen voor: OVD-W, SAR-liaison, coördinator
incidentschip en cursussen voor derden als

havenmeesters, rederijen en bestuurders. Zo
gaat de werkgroep ook aan de slag met herziening van de OSC-opleiding. In de implementatieplannen van het IBP-W en IBP-IJ is
opgenomen dat de opleiding tot On Scene
Coördinator moet worden herzien. De hui-

dige bestaande opleiding richt zich voornamelijk op het proces SAR, terwijl -conform de
uitkomsten van Waterrand- de OSC ook een
functie is die van meerwaarde is bij andere
scenario’s.
Ontwikkelen les- en leerstof
De werkgroep heeft als doel een duidelijk
overzicht te leveren waarin per opleiding de
zogenoemde eindtermen zijn opgenomen.
Zo’n overzicht laat zien welke les- en leerstof nog ontbreekt, zodat deze kan worden
ontwikkeld om in de vorm van opleidingen/
cursussen te worden aangeboden. ‘Grote
voordeel is dat personeel van deelnemende

KNRM en Kustwacht gaan netcentrisch werken
netcentrisch te kunnen werken tijdens reddingoperaties. Reddingboten en
het Kustwachtcentrum kunnen daarmee online informatie delen, die essen-

D

e jarenlange samenwerking tussen
de Nederlandse Kustwacht en de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) is verstevigd door
het starten van een technologisch project
voor uitwisseling van informatie tijdens reddingsoperaties op het water. Moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk om
continue nautische en operationele gegevens
aan elkaar door te zenden.
De KNRM begint binnenkort met de bouw
van een ultramoderne reddingboot, die
onder alle weersomstandigheden inzetbaar
is op de Noordzee. Naast wetenschappelijk

onderzoek naar de rompvorm van de nieuwe
boot en de ergonomie van het stuurhuis,
wordt er vooral gekeken naar de modernste vormen van informatietechnologie en
communicatie. De nieuwe Kustwacht/KNRM
werkgroep ‘NL SAR IT’ is een deelproject van
‘1816’ en houdt zich bezig met de mogelijkheden van digitale informatie uitwisseling
tussen het Kustwachtcentrum en de reddingboten van de KNRM. Via een online netwerk
kan daarmee op grote afstand digitale informatie verzonden worden voor zoekgebieden,
incidentposities, zoekgebieden, audio- en
videobestanden, radarbeelden en slachtofferinformatie.

Het digitaliseren van de informatievoorziening tijdens reddingsactie voorkomt spraakverwarring in communicatie of onjuistheden
in gesproken uitwisseling van gegevens. Elke
betrokken reddingboot beschikt tegelijkertijd
over dezelfde informatie. De marifoonkanalen blijven daardoor vrij voor de noodzakelijke mondelinge noodcommunicatie en coördinatie. Deze vorm van netcentrisch werken
is bij de hulpdiensten op het land inmiddels
ingevoerd. Veiligheidsregio’s werken bij rampen ook op deze wijze. De werkgroep NL SAR
IT zal minimaal een jaar bezig zijn met dit
project. De eerste resultaten zullen worden
toegepast in de nieuwe reddingboot ‘1816’,
die de KNRM het komende jaar laat bouwen.

Hoe vindt water de weg naar het landelijk niveau?
Stuurmanskunst is nodig voor landelijke borging van kennis
centraal thema of een uitspraak gehad. ‘De basis’,
‘Koers Bepalen’, ‘de volgende stap’ en ‘navigeren’ waren
eerdere titels en thema’s. Deze hadden allemaal betrekking op het IJsselmeergebied, waar we onze afspraken
over de incidentbestrijding met een groot aantal hulpverleningsorganisaties en crisispartners implementeren.
Hier zijn we sinds 2010 mee bezig en dit loopt goed.

D

it SAMIJ Nieuws heeft ‘besturen’ als centrale onderwerp. Ook
voor dit thema en het boek Stuurmanskunst is bewust gekozen. De reden hiervoor is dat het IJsselmeergebied model
staat voor landelijke ontwikkelingen, zoals de ontwikkelingen op het
gebied van bovenregionale samenwerking. Een tweede reden is dat
de tijd nu daar is om een aantal zaken op landelijk niveau te borgen.
Crisisbeheersing in Nederland is een soort van lappendeken van organisaties met taken en bevoegdheden. Meerdere ministeries, meerdere bestuursorganen en veel organisaties zijn betrokken bij het water.
Ook op het landelijke niveau. Ook op landelijk niveau zijn er altijd
ontwikkelingen. Nu is de oprichting van het IFV een ontwikkeling. Het
IFV gaat over fysieke veiligheid.
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Vertrek Germ
Martini

Nieuwe directeur
Kustwacht
Per 19 maart 2012 is Kapitein ter Zee Ed
Veen benoemd als Directeur Kustwacht. De
opvolger van KTZ Jankees Trimpe Burger.
KTZ Ed Veen was eerder commandant van
zowel onderzeeboten als bovenwaterschepen. Ook heeft KTZ Ed Veen ruime ervaring
opgedaan op bedrijfskundig terrein, onder
meer bij de Defensiestaf.

Colofon
SAMIJ Nieuws is het informatiebulletin van de SAMIJ
en wordt verspreid onder alle organisaties die samenwerken of een relatie hebben met de SAMIJ. SAMIJ
Nieuws komt twee keer per jaar uit.

Van de waterfunctionaris

Het SAMIJ Nieuws heeft in eerdere nummers altijd een

Momenteel worden de reeds beschikbare
eindtermen en les- en leerstof geïnventariseerd. Na een analyse worden vervolgens de
ontwikkelpunten vastgesteld.

Germ Martini heeft zijn werkzaamheden als
inspecteur KNRM per 1 september beëindigd
omdat hij met (pre) pensioen gaat. Germ
blijft nog wel als vrijwilliger aan de KNRM
verbonden.

De KNRM en de Kustwacht ontwikkelen het komende jaar een systeem om

tieel is voor efficiënt en snel redden.

diensten op inhoud en niveau gelijkwaardig
worden opgeleid’, aldus Kees Preide van het
KLPD-Waterpolitie.

In het boek Stuurmanskunst
vragen we aandacht van
bestuurders. We geven ze het
voorbeeld van hoe het in het
IJsselmeergebied geregeld is. We
vragen aandacht voor landelijke
kennisborging en kennisoverdracht. Dit wil ik hier graag iets
specifieker maken; landelijke
kennisborging en -overdracht.
Als het gaat om water en
(fysieke) veiligheid dienen hier
nog stappen genomen te worden. Hoe ontsluiten we integrale kennis over water en fysieke veiligheid, niet alleen over zogenaamde
waterhulpverlening (incidentbestrijding op het water) maar ook over
waterveiligheid (overstromingen, watertekort of wateroverschot) en
waterbeheer (transport en fysieke veiligheid)? Wat is de behoefte van
veiligheidsregio’s en crisispartners op dit punt? Hoe vindt het water
de weg naar het landelijk niveau?
Water houdt zich niet aan grenzen. Niet aan regiogrenzen of landgrenzen! Maar ook niet aan grenzen tussen ministeries en landelijk
werkende organisaties. Wat mij betreft staat landelijke kennisborging
en landelijke kennisoverdracht over water op de bestuurlijke agenda
van morgen!

SAMIJ
Postadres:
Veiligheidsregio Flevoland
Postbus 501
8200 AM Lelystad
Mail: samij@brandweerflevoland.nl
Internet: www.samij-regeling.nl
Oplage
750 exemplaren
Organisatie & Eindredactie
Wim van Eck
Mail: w.vaneck@brandweerflevoland.nl
Han van Dijk
Mail: h.vandijk@brandweerflevoland.nl
Vormgeving
Slooves Grafische Vormgeving
www.slooves.nl
Drukwerk
GBU Grafici
www.gbugrafici.nl
Aan dit nummer werkten mee
CRW, Pieter Kaptein, Tina Lageweg, Jan Regeling,
Gerrit Spruit, Geertjan Veenstra, Marjo van’t Wel,
Monique Wesker.
Deadline
Het volgende nummer van SAMIJ Nieuws komt uit in
maart 2013. De uiterste deadline voor aanlevering
van kopij is 1 februari 2013.

